دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
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بوومەلەرزە ئێرانی هەژاند

ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ٧ی
بەفرانباری ١٣٩٦ی هەتاوی ،لە شــاری
مەشهەد و چەند شارێکی دیکە ،خەڵکی
ئێــران نیســبەت بــە گرانــی ،گەندەڵــی و
بەتااڵنبردنــی ســامان و داراییــەکان لــە
الیەن بەرپرســانی ڕێژیمەوە دەســتیان دایە
خۆپیشاندان.
زۆری نەکێشا ئاراستەی خۆپیشاندانەکان
لــە هەندێــک ویســت و داواکاری
ئابوورییــەوە ،گــۆڕدرا بــۆ داخــوازی
ڕادیــکاڵ و پێکهاتەشــکێنی ڕوخانــی
ڕێژیــم و نەمانــی دەســەاڵتی ســەرەڕۆی
کۆمــاری ئیســامی و بەرینایەتــی
خۆپیشــاندانەکان زۆربــەی هــەرە زۆری
شار و پارێزگاکانی ئێرانی گرتەوە.
خەڵکــی وەزاڵەهاتــوو کــە ڕق و قینــی
پەنگخواردوویــان لــە ئەنجامــی چــوار
دەیە زوڵم و زۆر و ســتەمکاری ســەرانی
کۆمــاری ئیســامی تەقیبوویەوە ،ڕژانە
ســەر شــەقامەکان و بــە بەرزکردنــەوەی
درووشــمگەلی شۆڕشــگێڕانەی وەک
"مرگ بر خامنەای"" ،ای جوان ایرانی
بلند شو بلند شو"" ،دزد غارت می کند،
دولــت حمایــت میکند"" ،ســوریە رو رها
کــن ،فکری بە حال ما کن"" ،مرگ بر
روحانــی"" ،اســام رو پلــە کردیــد ،مــردم
رو ذلــە کردیــد"" ،پلیس بــرو دزد بگیر"،
تەواویەتی سیستمی دەسەاڵت لە ئێرانیان
کردە ئامانج و خوازیاری ڕووخانی رێژیم
بوون.
بەپێــی دواییــن ڕاپۆرتــە پێوەندیــدارەکان
لــەم خۆپیشــاندانانەدا کــە زیاتــر لــە 80

شاری ئێرانی گرتەوە ،زیاتر لە  25کەس
کــوژراون ،چەنــد ســەد کــەس برینــدار
بــوون و زیاتــر لە  1300کەســی دیکەش
دەسبەسەر کراون.
هاتنــە ئــارای ئــەم بارودۆخــە لەگــەل
دژکــردەوەی بەپەلــەی زلهێزانــی جیهــان
و ناوەنــدە نێونەتەوەییەکانــی مافــی
مرۆڤ و حیزبە شــوێندانەرەکان بەرەوڕوو
بوویــەوە؛ دانڵــد ترامــپ ،ســەرۆکی
ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئامریــکا ،لە
چەندین هەڵوێستی جیاجیادا بەرامبەر بە
ڕووداوەکانی ئێــران وێڕای بەرزنرخاندنی
ئیــرادەی خۆپیشــاندەران بــۆ گەیشــتن بە
ئــازادی و وەدەســتهێنانی مافــە زەوت
کراوەکانیــان ،پشــتیوانی واڵتەکــەی بۆ
گەالنی ڕاپەڕیوی ئێران دەربڕی.
ناوبــراو لــە پەیامەکانیــدا وتوویەتــی:
"ئێــران لە هەموو بوارێکدا ســەرەڕای ئەو
ڕێککەوتنە خراپەی که ئیدارەی ئۆباما
لەگەڵیدا کردوویەتی ،شکســتی هێناوە؛
خەڵکی مەزنی ئێران بۆ ماوەی چەندین
ســاڵە دەچەوســێندرێنەوە ،ئــەوان برســی
خــۆراک و ئازادیــن .هاوشــێوەی مافــی
مرۆڤیــان ،ســامانی ئێرانییەکانیش تااڵن
کراوە ،ئێستا کاتی گۆڕانکارییە".
لــە دوا هەڵوێستیشــیدا وتوویەتــی:
ڕێــزی تایبەتــم هەیــە بــۆ ئــەو خەڵکەی
کــە دەیانهــەوێ واڵتەکەیــان لە دەســتی
حکوومەتێکــی گەنــدەڵ دەربهێنــن و لەم
ڕاستایەشــدا چاوەڕێی پشتیوانی مەزنی
ئامریکا بن.
ئــەم هەڵوێســتەی ترامــپ هــاوکات بوو

لەگــەڵ دژکــردەوەی فەرمی ســەرۆکی
واڵتانــی ئاڵمــان ،ئیســرائیل ،فەڕانســە،
کانادا ،بریتانیا ،ئۆتریش ،سۆئێد ،نۆروێژ
و چەندیــن واڵتــی دیکــەی جیهــان کــە
پاڵپشــتییان لە ویســتی ڕەوای خەڵک لە
ئێران بۆ وەدەستهێنانی ئازادی کردبوو.
هــەر لــە یەکــەم ڕۆژەکانــی دەســپێکی
ناڕەزایەتییەکانیشدا ،حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران و کۆمەڵــەی
شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی
ئێــران لــە ڕاگەیەندراوێکــی هاوبەشــدا
داوایــان لــە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد
کە پشتیوانی لە خەڵکی ئێران بکەن.
لــەم ڕاگەیەنــدراوەدا کــە ڕوو لــە
خەڵکــی ئازادیخــوازی ئێــران ،نەتــەوە
مافویســتەکانی ئێران وکــۆڕ و کۆمەڵە
نێونەتەوەییــەکان باڵو کرایــەوە هاتووە" :
ســهرچاوهی ســەرەکی ئەم ناڕهزایهتییانە
قەیرانــی ئابــووری و گرفتە کەڵەکەبووە
ئابووری و سیاسییەکان لە نێو ئێران دایە،
کــە ئاکامــی چەندیــن دەیــە حکومەتی
ستەمکارانە و قەیرانخوڵقێنیی کۆماری
ئیســامیە کە وای کردووە لەبەر دۆخی
نالەبــار و خهراپیی ئابــووری و بێمنهتیی
حكوومــهت لــه ههمبــهر گــوزهران و
مهینهتهكانی خهڵكی كهمداهات و ههژار
و هەروەهــا هەزینەکردنــی بــە میلیــارد
ســامانی ئــەم واڵتــە لــە ئاژاوەگێــڕی و
شەڕە تێرۆریستییەکانی ڕێژیمی ئێران لە
ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست ،خەڵکی
ئێــران بە هەمــوو نەتەوە و چین و توێژی
جیاوازەوە بێنە شەقام و داواکاریی خۆیان
و دژایەتییــان لەگەڵ تەواویەتی ڕێژیمی

ئیسالمیی حاکم لە تاران نیشان بدەن".
لــە بەشــێکی دیکەشــیدا هاتــووە :ئێمــە
وەکــوو حیزبــی دێموکــرات و کۆمەڵــە،
داوا لــە هەمــوو کــۆڕ وکۆمەڵــە
مرۆڤدۆســتەکان و ناوەنــدە سیاســی و
بڕیاردەرەکانــی جیهــان دەکەیــن کــە
پشــتیوانی داواکانــی خەڵکی ئێران بن و
گوشار بۆ ڕێژیم بێنن کە هەرچی زووتر
دەسبەســەرکراوەکانی ئەم خۆپیشــاندانانە
و هەموو دەستبەســەرکراوەکانی دیکە لە
بزووتنەوە جەماوەرییەکان لە کوردستان و
لــە نەتەوەکانــی دیکە لە ئێران ئازاد بکا
و هــاوکات داوای ئازادکردنــی هەمــوو
زیندانیانــی سیاســی لــە ڕێژیمــی ئێــران
بکەن.
هــەر لــەم پێوەندییــەدا کۆمیســیۆنی
تەشــکیالتی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران ڕاگەیەندراوێکی ڕوو
لــە خەڵکــی شۆڕشــگێر و مافخــوازی
کوردســتان باڵو کردەوە کە تێیدا وێڕای
ئاماژەدان بە هۆکارەکان و گرینگی ئەم
خۆپیشــاندانانە ،داوای پشــتیوانی گەلی
کوردیــان لــە حەرەکەتــە ئێعترازییــەکان
کرد.
هەروەهــا ڕوو لــە چەکدارانــی ڕێژیــم
و بــە تایبــەت چەکدارانــی ڕێژیــم لــە
کوردســتان ڕایانگەیانــد :بەشــداری لــە
سەرکوتی خۆپیشاندەران نەکەن چوونکە
ئەگەر بەشــداری لە ســەرکوتی خەڵکی
مافخوازدا بکەن ،لە دوارۆژدا ،بۆ خۆیان
لێی بەرپرسیارن.
لــە ئەنجامــی خۆپیشــاندانەکاندا کــە تا

ئێســتاش بەردەوامن شڵەژان و تووڕەیی و
تێکچوونی باری دەروونی بە لێپرسراوانی
ڕێژیمــەوە دیــارە؛ عەلــی خامنەیــی
پــاش چەنــد ڕۆژ بێدەنگــی لەهەمبــەر
ڕووداوەکان ،کــە وەک چاودێــران دەڵێــن
نیشــان لــە دۆشــداماوی ناوبــراوە ،هاتــە
دەنگ و وتی :ئەوەی ڕوو دەدات کاری
دوژمنانە کە دەیانهەوێ بە پارە و چەک
و سیاسەت کێشەمان بۆ ساز بکەن.
هاوکات لەگەڵ ڕێبەری ڕێژیم ،حەســەن
روحانــی بــە حاشــاکردن لە ڕاســتییەکان
وتی :ئەو کەسانەی ناڕەزایەتی دەردەبڕن
خەڵــک نین؛ وەک بڵێی خۆپیشــاندەران
لــە شــوێنێکی دیکــەوە نێردرابێتــن یــان
ڕووحانــی تەنیــا ئەو کەســانە بە خەڵک
دەزانــێ کە ملکەچ و گۆپاڵ بەدەســتی
خۆیان بن.
ڕوحانی هەروەها داوای لە دام و دەزگا و
چەکدارەکان و بەرپرســانی رێژیم کردووە
کــە لــە بەرامبــەر خەڵکــدا یەکگرتــوو
بــن کە کارناســانی سیاســی پێیــان وایە
مەبەســتی ناوبــراو لــە یەکگرتوویــی
بریتییە لە یەکگرتن بۆ سەرکووتی زیاتر
و دڕندانەتــری ئــەو خەلکە کــە ئەوان بە
دوژمنی دەزانن.
بەگشــتی ســەرەڕای هەموو گوشارەکان
و هەڕەشــەکانی ڕێژیــم و دەزگا
داپڵۆســێنەرەکانی ،خەڵکــی وەزاڵەهاتوو
ئامادە نین لە بڕیاری خۆیان کە بریتییە
لــە ڕووخاندنــی ڕێژیم و وەدەســت هێنانی
ئــازادی پاشەکشــە بکەن و بەردەوامن لە
ناڕەزایەتی دەربڕین.

پـەیڤ
« دەنگی راسانی گەالن نابیستن

كەریم پەرویزی
ڕێژیمــی ئیســامیی زاڵ لــە ئێــران و
بەرپرســانی ئــەو ڕێژیمــە ،بــە هــۆی
چەواشەکاریی لەڕادەبەدەر و ڕۆچوون لە
زەلکاوی کردەوە و پڕوپاگەندە دژەمرۆیی
و درۆیینەکانیانــدا دەنگی ئازادیخوازیی
گەالن نابیستن.
لــە رۆژی ٧ی بەفرانبــاری ١٣٩٦ی
هەتــاوی و لــە دواییــن رۆژەکانی ســاڵی
٢٠١٧ی زانیینــدا ،بزاڤــی مافخوازیــی
نەتــەوەکان و خەڵکانــی ئێــران دوای
چەندیــن و چەند کۆبوونــەوەی ناڕەزایی
دەربڕیــن ،وەکــوو ڕووبارێکــی بەلرفــە،
بەنــداوی کــۆت و بەنــدی هەمەڕەنگــی
ڕێژیمــی رووخانــد و الفاوێکــی
سەرتاسەریی لە ئێراندا وەڕی خست.
الفــاوی ئەم جارە ،هاتنە ســەر شــەقامی
خەڵکــی هــەژار و کەمداهــات و
ســتەملێکراو و ســووکایەتی پێکــراو بوو
کە هیچ هیوایەکی گەش لەم ڕێژیمەدا
بــەدی ناکــەن و قۆناخ بەقۆنــاخ و بڕگە
بــە بڕگە خەیانەت لە ئاواتەکانیان کراوە
و نانــی ســەر ســفرەیان دزراوە وخەرجــی
مووشــەک و بۆمــب و تەقینەوە وئاژاوە
لــە واڵتانــی دەوروبــەر کــراوە و ئەوەشــی
کە لە ســامانی واڵت لە نێوخۆدا ســەرف
کرابــێ ،بــۆ گیرفانــی تااڵنچییــەکان
چــووە و گەنــج و الوی ئــەم واڵتە بێکار
و تووشبوو بە ماددەی سڕکەر کراون.
خەڵکانــی ئێران هیوایەکی درۆینەیان بۆ
دروســت کرابــوو کــە دوای رێککەوتنی
بەرجــام ،خۆشــگوزەرانی خەڵــک
دادەپۆشــێ ونیعمەت و ســامانی دەرەکی
روو لــە واڵت دەکات! پێیــان وتبــوون کە
ســوپای پاســداران تەنیا لەبەر پاراســتنی
شــوێنە پیــرۆزەکان چوونەتــە عێــراق و
سووریە! وایان پێ نیشان دابوون کە ئەوان
بەر بە هاتنی داعش دەگرن!
بەاڵم هەموو ئەو درۆ و چەواشەکارییانە
لەمــاوەی دووســاڵی ڕابــردوودا پەردەیــان
لەســەر الدرا و وای لــێ هــات کــە بــە
میلیــارد دۆالر ســەرفی ســووریە و
یەمــەن و لوبنــان و تاڵیبــان و قاعیــدە و
داعــش و  ...کــرا و خەڵکانــی ئێــران بە
تامەزرۆییــەوە چاو لە نان و هێلکەی نێو
فیلمە کۆنەکان بکەن!
خەڵکــی تــووڕە لــە هەمــوو گەندەڵــی و
ســووکایەتی پێکردنــەکان کــە ڕێژیمــی
کۆمــاری ئیســامی بەدیــاری بــۆ ئــەم
واڵتــەی هێنــاوە ،لــە مــاڵ هاتنــەدەر و
شــەقامیان لــە دەســتی داگیرکەرانــی
ستەمکار رزگار کرد.
جــاران ڕێژیــم هەموو کــون و قوژبنێکی
ئەم واڵتەی لە پوستێر و وێنەی رێبەرانی
دێوەزمەی ڕێژیم تەنی بوو ،ئێستە خۆی
بە پەلەپڕووزەوە لێیان دەکاتەوە با خەڵک
لێیان ئاگر تێ بەرنەدەن!
وەکــوو هەمیشــە و وەک نەریتی هەموو
دیکتاتــۆر و ســەرەڕۆکان و وەك چــوار
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حیزبی دێموکرات و کۆمەڵە ڕاگەیەندراوێکی هاوبەشیان باڵو کردەوە

حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران و
کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی
کوردســتانی ئێران لــە ڕاگەیەندراوێکی
هاوبەشــدا داوایــان لــە کۆمەڵــگای
نێودەوڵەتــی کــرد پشــتیوانی لە خەڵکی
ئێران بکەن.
دقی ڕاگەیەندراوەکە:
ڕاگهیاندنــی هاوبــهش ســەبارەت بــە
خۆپێشاندانی نارهزایهتیی خهڵكی ئێران
خەڵکی ئازادیخوازی ئێران،
نەتەوە مافویستەکانی ئێران،
کۆڕ و کۆمەڵە نێونەتەوەییەکان،
لــه چهنــد رۆژی ڕابــردوودا شــهپۆلێكی
گــهوره لــه خۆپێشــاندانی ناڕهزایهتــی
کۆمەاڵنــی وەزاڵەهاتــووی خهڵكــی
ئێران دهســتی پێكردوه و تا ئێســتاش ههر

بهردهوامه.
سهرچاوهی ســەرەکی ئەم ناڕهزایهتییانە
قەیرانــی ئابووری و گرفتە کەڵەکەبووە
ئابووری و سیاسییەکان لە نێو ئێران دایە
کــە ئاکامــی چەندین دەیــە حکومەتی
ستەمکارانە و قەیرانخولقێنیی کۆماری
ئیسالمیە کە وای کردووە لەبەر دۆخی
نالەبــار و خهراپیی ئابووری و بێمنهتیی
حكوومــهت لــه ههمبــهر گــوزهران و
مهینهتهكانــی خهڵكــی كهمداهــات
و هــهژار و هەروەهــا هەزینەکردنــی
بــە میلیــارد ســامانی ئــەم واڵتــە لــە
ئاژاوەگێڕێ و شــەڕە تێرۆریســتییەکانی
ڕێژیمــی ئێران لــە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاســت ،خەڵکــی ئێــران بــە هەمــوو
نەتــەوە و چیــن و توێژی جیــاوازەوە بێنە
شەقام و داواکاریی خۆیان و دژایەتییان

لەگــەڵ تەواویەتی ڕێژیمی ئیســامیی
حاکم لە تاران نیشان بدەن.
ئــهم خۆپێشــاندانانه لــ ه ههمــان كاتــدا
ئاماژهیهكــه به توڕهیــی پەنگخواردووی
ســاڵیانێک له حكوومڕانێكی ناكارامه،
گهندهڵ ،نادادپهروهر و دیكتاتۆر كه هیچ
مهجاڵێــک بۆ دهربڕینــی ناڕهزایهتی به
شێوهیهكی مهدەنیانه به شارۆمهندان نادا
و لــه بهرامبهیانــدا بهرپــرس نیــه و هیچ
حیسابێك بۆ ئێرادهی ئهوان ناكا.
لــه ههمــان كاتــدا خۆپێشــاندانهكان
دهرخــهری ئــهو ڕاســتییهن كــه خهڵــک
بــێ هیــوان بهرامبهر بــه بهڵێنییە یهک
لــه دوای یهكهكانی ڕۆحانی و دروشــمه
بریقهدارهكانــی ڕێفۆرمخــوازان و چیتــر
ئاماده نین پشــت به باڵهكانی دهســهاڵت
ببهستن.

ڕاگەیەندراوی کۆمیسیۆنی تەشکیالت
سەبارەت بە خۆپیشاندانەکانی ئێران

زۆربــهی
ناڕهزایهتییانــه
ئــهو
شــارهگهورهكانی ئێرانــی گرتووەتــهوهو
دروشــمەکانی خۆپیشــاندەران بــە ڕوونی
دەری دەخــەن کــە کۆمەاڵنــی خەڵکــی
ئێــران و هەمــوو نەتــەوەکان ،بــە تێکــڕا
ئــەم ڕێژیمەیــان نــاوێ و خوازیــاری
حکومەتێکــی دێموکراتیکــن کــە
وەاڵمدەری داواکانیان بێ و دادپەروەری
و یەکســانی و پاراســتنی کەرامەتــی
مرۆیی و نەتەوەییان بۆ دەستەبەر بکا.
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی وەک
هەمووکاتــی دیکــە ،لەبەرامبــەر داوای
ڕەوا و کــردەوەی مەدەنیانــەی خەڵکــدا
هیــچ واڵمێکــی نیە جگە لە ســەرکوت
و توندوتیژی و هەر لەم چەند رۆژەشــدا
بە ســەدان کەســی دەستبەســەر کــردووە
و هێــزی زۆری پاســدارو دژی گەلیــی

بــە چــەک و جبەخانــەی جۆربەجــۆرەوە
ڕەوانەی هەموو شوێن و شارەکانی ئێران
کردووە و بە زۆری چەک و ســەرکوت
دەیەوێ خەڵک بێدەنگ بکا.
خهڵكــی كوردســتان كــه خۆیــان هــەردەم
پێشــهنگی دهربڕینــی ناڕهزایهتــی لــه
شــێوازی خۆپێشــاندان و ههڵبڕینــی
دهنگــی مافخــوازی و ئازادیخــوازی
بــوون ،پشــتیوانی لــه داواکاری خەڵکی
سەرتاســەری ئێــران بــۆ گەیشــتن بــە
دادپــەروەری و ژیانی بــاش و داهاتووی
دێموکراتیک و یەکسان دەکەن.
ئێمــە وەکــوو حیزبــی دێموکــرات و
کۆمەڵە ،داوا لە هەموو کۆڕ وکۆمەڵە
مرۆڤدۆســتەکان و ناوەنــدە سیاســی و
بڕیاردەرەکانــی جیهــان دەکەیــن کــە
پشــتێوانی داواکانی خەڵکی ئێران بن و

گوشار بۆ ڕێژیم بێنن کە هەرچی زووتر
دەستبەسەرکراوەکانی ئەم خۆپیشاندانانە
و هەموو دەستبەسەرکراوەکانی دیکە لە
بزووتنەوە جەماوەریەکان لە کوردستان و
لــە نەتەوەکانی دیکە لە ئێران ئازاد بکا
و هــاوکات داوای ئازادکردنــی هەمــوو
زیندانیانــی سیاســی لــە ڕێژیمــی ئێران
بکەن.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران
كۆمهڵهی شۆڕشگێڕی
زهحمهتكێشانی كوردستانی ئێران
٩ی بەفرانباری ١٣٩٦ی هەتاوی
٣٠ی دێسامبری ٢٠١٧ی زایینی

ئاگاداریی کۆمیسۆنی تهشکیالت
بۆ هێزه چهکدارهکانی ڕێژیم ل ه کوردستاندا
لــه درێــژهی خۆپیشــاندانهکانی
سهرانســهریی گەالنــی ئێــران دژ بــە
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران،
ڕێکهوتــی ١٠ی بهفرانبــار لــه شــاری
ورمێــش خۆپیشــاندانێکی بهریــن بهڕێوه
چــوو .هێــزە ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیــم
که پێشــتر خۆیان بو سهرکۆتی خهڵک
ئامــاده کردبــوو ،لــه پیالنێکــی بهرنامه
بۆدارێژراو ،بۆ ســهرکوت و باڵوهکردنی
خهڵــک به شــێوهیهکی بهریــن کهڵکیان
له جاش و بهسیجەکانی ناوچه وهرگرت
که زۆربهیان خهڵکی دهشتهبێڵ کە سهر
به پایگای بهسیجی کانی سپین.
ئــهم کارهی ڕێژیمــش لــه درێــژهی

پیالنهکانی پێشــووتری دایه که دهیهوێ
لهم کات و ســاته ههســتێارهدا ،کێشــه و
دوو بهرهکیــی له نێوان دوو گەلی کورد
و ئــازهری دروســت بــکات و ئاراســتەی
خۆپیشاندانهکان به الڕێدا ببات.
لــهم خۆپیشــاندانهی شــاری ورمــێ،
چهندیــن کــهس لــه خۆپیشــاندهران
برینــدار و چهندین کهســیش دهسبهســهر
کــران ،ههروههــا چهندیــن کهســیش لــه
بهسیجییهکان بریندار بوون.
کۆمیســۆنی تهشــکیالت بــو جارێکــی
دیکــه ههمــوو هیــزه چهکدارهکانــی
کۆمــاری ئیســامیی لــه کوردســتان
بهگشــتی و هێزهکانــی ڕیژیــم لــه

دهشــتهبێڵ بهتایبهتی ئاگادار دهکاتەوە،
نهبنــه ئامــرازی ســهرکوتی خهڵکــی
وهزاڵههاتــوو و ههتــا دەرنــگ نهبــووه،
بگهرێنــهوه باوهشــی خهڵــک .لێــرەوە
دووپاتــی دەکەینــەوە ،کــە ئــەم جــۆرە
کەســانە لــە هەڵســووکەوتی خۆیــان
بەرانبەر بڕیاری گه ل بەرپرسیارن.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئیران
کۆمیسۆنی تهشکیالت
١٣ی بەفرانباری ١٣٩٦ی هەتاوی

کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فێدڕاڵ پشتیوانی لە
خەڵکی ئێران کرد
خەڵکــی شۆڕشــگێر و مافخــوازی
کوردستان
هــەر وەک ئــاگادارن ،لە مــاوەی چەند
ڕۆژی ڕابردوودا،لــە بەشــێک لــە
شــارەکانی ئێران و کوردســتان ،خەڵکی
وەزاڵەهاتــووی ئــەو ناوچانــە ،وەک
دەربڕینــی ناڕەزایەتــی خۆیــان بەرامبــەر
بــە گرانــی و بــاری خراپــی ئابــووری و
گەندەڵیــی سیاســی ،ئیــداری و ماڵــی
دامودەزگاکانــی ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامی و بەرپرســانی ،زۆر بوێرانــە
هاتنــە ســەر شــەقام و بــە دروشــمی
مافخوازانــەی خۆیــان ،تەواویەتــی
ڕێژیمی ئاخووندییان کردە ئامانج.
خۆپیشــاندەران کــە هەمــوو چیــن و
توێــژەکان لــە خــۆ دەگــرێ ،دروشــمی
ڕووخانــی ڕێژیمیان هەڵگرتووە  .لە دوو
توێی ئەم دروشــمانە ،خەڵکــی ناڕەزایی
خۆیان سەبارەت بە گرانی ،کەم داهاتی
و بــێ دەرەتانــی دەربــڕی و سیاســەتی
دەســتێوەردەران و بەفیڕۆدانــی ســروەت و
سامانی گشتیی واڵت و یارمەتیکردنی
گرووپــە تێرۆریســتیەکانیان لــە الیــەن
ڕێژیمــی ئێرانــەوە مەحکــووم کــرد.
مخابــن ،بــە هــۆی ســەرکوتی بــێ

بەزەییانــەی هێــزە ســەرکوتکەرەکانی
ڕێژیــم ،چەنــد کەســێک شــەهید کران
 ،بــە دەیــان کەســیش برینداربوونــە و بە
سەدان کەسیش دەستگیر کراون.
کۆمیسیۆنی تەشکیالت لەم پەیوەندیەدا
داوا لــە ســەر جــەم چیــن وتویژەکانــی
خەڵکــی شۆڕشــگێری کوردســتانی
ئێــران دەکات ،دەنگی خۆیان بخەنە پاڵ
دەنگــی ناڕەزایەتی خەڵکی ناوچەکانی
دیکــەی ئێــران و لــە ئەگەری بــەردەوام
بوون یان ئەگەری ڕووداونی حەرەکەتی
ئێعتــرازی لــەم چەشــنە ،پشــتگیری لێ
بکەن.
وێــڕای داواکاریمــان بــۆ پشــتیوانی لــە
حەرەکەت و خۆپیشاندانی خەڵکی ئێران
لــە دژی ڕێژێمی کۆماری ئیســامی،
داواکاریشــین ئەم چەنــد خاڵەی خوارەوە
ڕەچاو بکرێت.
یەکــەم :بۆ ئــەوەی ناوەرۆکی داخوازی
و ئاراســتەی خۆپیشــاندانەکان خەوشدار
و بەالڕێدانەچــێ ،لــە هــەر جــۆرە
حەرەکەتــی نەشــیاو خۆتــان بــە دوور
بگــرن و لــەم بــارەوە وریا بــن و ڕاوڕووت
و پەالمــاری هێزەکانــی ڕێژیــم بۆ ســەر

ئیــدارە ودامــودەزگا و شوێنەگشــتیەکان
لەقاو بدەن.
دووەم :لــە هــەر جۆرەتوندوتیژییەک کە
بیانــوو بــۆ ســەرکوتی خۆپیشــاندەران و
خەڵــک بە گشــتی ،بە دەســتەوە بدات،
خۆبــەدوور بکرن.مەگــەر ئــەوەی کــە
حاڵەتــی پێچەوانــە ڕووبدات و بتانهەوێ
بەرگری لە خۆتان بکەن.
ســێهەم :داوا لــە هێــزە چەکدارەکانــی
ڕێژیــم و بــە تایبــەت چەکدارانی ڕێژیم
لــە کوردســتان دەکەیــن کــە بەشــداری
لــە ســەرکوتی خۆپیشــنادەران نەکــەن.
هــاوکات وەبیریشــی دێنینــەوە ئەگــەر
بەشــداری لــە ســەرکوتی خەڵکــی
مافخوازدا بکەن،لە دوارۆژدا ،بۆ خۆیان
لێی بەرپرسیارن.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
کۆمیسیۆنی تەشکیالت
١٠ی بەفرانباری ١٣٩٦ی هەتاوی
٣١ی دێسامبری ٢٠١٧ی زایینی

کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانــی فێدراڵ
لــە ڕاگەیەندراوێکــدا ،پشــتیوانی خۆی
لە خۆپیشــاندانەکانی سەرانسەریی ئێران
دەربڕی.
دەقی ڕاگەیەنداراوەکە:
هاونیشــتمانانی خۆشەویست ،کۆنگرەی
نەتەوەکانــی ئێرانــی فێــدراڵ ،بزووتنــە
ناڕەزایەتییــە سەرانســەرییەکان کــە
ئاکامــی  ٤٠ســاڵ بــێ مودیریەتــی و
دزی و تااڵن لە نیزامی چەقبەســتووی
ویالیەتــی فەقیهــه ،وەک دەســپێک
بــۆ ڕووخاندنــی کۆمــاری ئیســامیی

ئێــران دڕوانێــت بــە مەرجێــک کــە
هێــزە بەرباڵوەکانــی دژبــەری ڕووخــان
"اپوزانهــا" ،بتوانــن لــە دەوری النیکــەم:
مافــی مرۆڤ ،دێموکراســی (ئازادی،
بەرابــەری و ســێکۆالریزم) و بەرابەریــی
کۆمەاڵیەتــی ،و دابینکردنــی مافــی
نەتەوەکانــی ئێــران ،لــە سیســتمێکی
دێســانترالیزم (فێدراڵ) ،دامەزراوەیەکی
ڕێکوپێــک واتــا ئۆپۆزیســیۆنی
ڕاســتەقینە پێــک بێنــن؛ کــە هــەم
یارمەتیــدەر ناڕەزایەتییــە نێوخۆییــەکان
(لــە پەرەپێــدان و قواڵیــی خواســتی

ئــەوان) بێــت .هەمیــش ڕۆڵــی خۆیــان
وەک پێگەیــەک بۆ بەرگری لە مافی
خەڵکی زوڵملێکراوی ئێران بێننە جێ.
کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانی فێدراڵ،
جارێکــی دیکەشپشــتیوانی خــۆی لــە
خەباتی خەڵکی ئێران دەکات.
بــە هیــوای دامەزراندنی دێموکراســی و
ڕووخانــی هەرچــی زووتــری کۆمــاری
ئیسالمیی ئێران.

کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی
فێدڕاڵ

ژمارە ٥ ،٧١٦ی ژانویە ٢٠١٨

مستەفا هیجری:
پشتیوانیی جیهان لە خۆپیشاندانەکانی خەڵک،
ئەرکێکە کە هەتا ئێستە لەبیریان کردووە
مســتەفا هیجــری ،ســکرتێری گشــتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران،
ڕۆژی سێشــەممە ١٢ی بەفرانبــار لــە
وتووێژێکــدا لەگەڵ "دەنگــی ئامریکا"،
باســی لــەوە کردووە :خۆپیشــاندانەکانی
خەڵکــی وەزاڵەهاتــووی ئێرانــی لــە
ئاکامــی کەڵەکــە بــوون و پەنــگ
خواردنــەوەی ناڕەزایەتییەکانــی خەڵک
و درۆ و دەلەســەکانی ڕێژیــم و هەروەها
بێمتمانەیی ئەو خەڵکە بە ڕێژیمە.
ســکرتێری گشــتیی حیزبی دێـــموکرات
ئامــاژەی بەوە کرد :کە ڕاســتە خەڵک
بــە هــۆی خراپیــی بــاری ئابــووری
هاتوونەتــە ســەر شــەقامەکان ،بــەاڵم
فراوانبوونی ئەم خۆپیشاندانانە نیشانەی

ئەوەیە لەگەڵ داواکردن بۆ باشتر بوونی
باری ئابووریی ،خەڵك داوای لەنێوچوون
و نەمانی ئەم ڕێژیمە دەکەن.
ناوبــراو جەختــی لــەوە کردووەتــەوە،
خەڵکی کوردســتان شانبەشــانی هەموو
خەڵكــی ئێران ،لەم داوا دێموکراتیکی و
ڕەوایانــەی خەڵکی ناوچەکانی دیکەی
ئێــران پشــتیوانی دەکــەن و پەیوەســت بە
خۆپیشاندەران دەبن.
لــە درێــژەدا ناوبــراو وتــی :لــە کۆتاییدا
ســەرکەوتن هی خەڵكــی ئێرانە و ڕێژیم
ناتوانێــت بــۆ ماوەیەکــی زۆر درێــژە بــە
دەسەاڵتە سەرەڕۆییەکەی خۆی بدات.
ســکرتێری گشــتیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتان ئێــران ،لــە کۆتاییــدا دەڵێت:

هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــە سەرپەرەســتی
دارا ناتــق ئەندامــی کۆمیتەی ناوەندی
بەشــدارییان لــە رێورەســمی ســاڵیادی
شەهیدانی شەوی یەڵدا کرد.
رێورەســمەکە کاتژمێــر ١٠ی ســەر لــە
بەیانــی رۆژی پێنجشــەممە ٣٠ی
ســەرماوەزی ١٣٩٦ی هەتــاوی بەڕێــوە
چــوو ،کــە تێیدا رێــز لە یاد وبیــرەوەری
شــەهیدانی رۆژهەاڵتــی کوردســتان و
تێکۆشەرانی ئاسایشی کۆیە گیرا.
لەو رێورەســمەدا بەڕێز دارا ناتق پەیامی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانی
پێشــکەش بە ئامــادە بووان کــرد؛ دەقی
پەیامەکە بەم چەشنەیە:
بەڕێز /هەیئەتی بەڕێوەبەری رێورەســمی
ساڵیادی شەهیدانی شەوی یەڵدا
وێڕای ساڵو
بە ناوی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێرانــەوە ئــەو کــردەوە تیرۆریســتییە کــە
ســاڵی رابردوو لــە کاتــی بەڕێوەچوونی
رێورەســمی شــەوی یەڵــدا ،کــە رێژیمی
کۆمــاری ئیســامی ئێــران پیالنــی بــۆ
داڕشتبوو و لە الیەن تێرۆریستەکانییەوە،
بنکەی پێشــمەرگەکانی کردە ئامانج و
بــوو بە هــۆی شــەهیدبوونی پۆلێک لە
رۆڵەکانــی کــورد ،جارێکــی دیکــە بــە
تونــدی مەحکوومــی دەکەیــن و داوا
لــە دەزگاکانــی ئاســایش و قەزایــی
حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتانیش
دەکەیــن ،ئاکامــی لێکۆڵینەوەکەیان بە
ڕای گشــتی رابگەیەنــن و تاوانبارانــی

ئــەو کردەوە تیرۆریســتییە بناســێنن و بە
سزایان بگەیەنن.
بێدەنگبــوون لە بەرانبەر پیالنگێڕانی ئەم
تاوانــە دژی مرۆییــە و دەیــان کردەوەی
تێرۆریستی رێژیمی کۆماری ئیسالمی
ئێــران لە عێراق و هەرێمی کوردســتان و
سەرتاسەری جیهان ،ئەم رێژیمەی هارتر
کــردووە و هــەر ئــەو بێ هەڵوێســتییەی
کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتییــە بــوو ،کــە
ئێســتا سیاسەتی دەســتێوەردانی رێژیمی
کۆمــاری ئیســامی لــە رۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســت و واڵتانــی ئیســامی بووەتــە
هــۆی بشــێوی و ناســەقامگیری
و ئاوارەبوونــی میلیۆنــان کــەس لــە
هاوواڵتیانــی واڵتانی ناوچــە؛ نموونەی
بەرچــاوی ئــەم پیالنگێڕییــەی رێژیــم
پشــتیوانی لــە حوســییەکانی یەمــەن و
حیزبــوواڵی لوبنــان و میلیشــیاکانی
ســووریە و عێــراق ،بە نــاوی جۆراوجۆر،
هەروەها پشتیوانی کردن و چەکدارکردن
و راهێنانــی گرووپــە تێرۆریســتییەکانی
دیکــە و داڵدەدانیــان لــە ئێــران بووەتــە
سیاسەتی نەگۆڕی رێژیم.
ئــەم سیاســەتەی رێژیــم ئێســتا تەنیــا لە
چوارچێــوەی ســنوورەکانی واڵت و
نێوخــۆی ئێرانــدا نییــە کــە بــە درێژایی
مێــژووی دەســەاڵتداریەتی پــڕ لە تاوان،
جینایەت و ســەرکووتی رۆڵە ئازادیخواز
و مافویســت و نیشــتمانپەروەرەکانی
گەالنــی ئێــران و گەلــی خەباتگێــری
کــورد بــاس بکرێ ،بەڵکــوو ئەم رێژیمە
بــۆ ئاســایش و ئۆقرەیــی واڵتانی ناوچە
و بــەرەی پێشــکەوتوو و پرۆســەی

خەڵکــی تێکۆشــەری کوردســتان ،بــە
بۆنەی شەوی یەڵدا شەوی لەدایکبوونی
دوکتور قاســملوو چاالکیــی تەبلیغییان
بەڕێوە برد.
قارەمانانــی دێموکــرات لــە شــاری
کامیــاران ،بــە بۆنــەی ســاڵڕۆژی
لەدایکبوونی پێغمبەری ئاشتی ــ دوکتور
قاسملوو ــ ـی هەمیشه زیندوو چاالکیی
تەبلیغییــان بەڕێوه برد .ئه و شــوێنانەی
کــه چاالکیی تێدا بەڕێــوه چووە بریتین
لــه" :دەبیرســتانی موعەلیــم ،ئوســتاد
شــەهریار ،ڕازی ،کەوســەر ،مائیــده،
ڕەســتگاران ،فاتمــەی زەهــرا ،شــاهید،

هونەرســتانی "خاڕەزمی" ،هونەرســتانی
کارودانشــی جــەوان١٢ ،مێتری تەوحید،
کۆاڵنەکانــی ١٢مێتــری ،قوتابخانــەی
گشــتی ،مزگەوتــی ئیمــام شــافێعی،
مزگەوتــی خومەینــی ،کامیارانه کۆن،
شــارەکی بێعســەت ،مەســکەنی مێهری
ڕێگای سنه ـ کامیاران ،تروەڕێز.
هەروەها تێکۆشەرای دێموکرات لە ئێران
لە شارەکانی تاران لە مەیدانی ئازادی،
شەقامی کارگەری شومالی ،شەقامی
ســادقییە" ،شــهر زیبــا" ،ســازمانی
"بونیادی شەهید"ی ڕێژیم ناوچەی ،١٧
 ،١٨و  ١٩و زانکــۆی تــاران ،هەروەهــا
لــە شــاری "قشــم" چاالکیــی بەرینــی
تەبلێغییان بەڕێوە برد.
قارەمانانــی دێموکــرات لــە گونــدی
"گوڵچییەر"ـــی شــاری مەریوانیــش بــە
بۆنــەی شــەوی یەڵــدا وێنــە و تراکتــی
تایبەت بەو ڕۆژەیان باڵو کردەوە.

ئەرکــی سەرشــانی هەمــوو جیهانە ،کە
لە بەرامبەر ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران لە
داوا ڕەواکانی خەڵک پشتگیری بکەن،
چونکە ئەو ڕێژیمە تەنیا بۆ خەڵكی ئێران
کارەســاتگەلێکی نەخوڵقانــدووە ،بەڵکــو
هــۆکاری دروســت بــوون و پەرەســەندنی
کێشــەگەلی سیاســیی ناوچەکەیــە و
هەروەهــا نوێنەرایەتــی شــەڕی فیرقەی
و مەزهەبــی لە ڕۆژهەالتی نێوەڕاســتدا
دەکات و ئــەم کێشــانە بەرۆکــی هەموو
دنیــا و خەڵکــی ناوچەکــەی گرتــووە،
هــەر بــەم هۆیــەوە پشــتیوانیی جیهــان
لــە خۆپیشــاندانەکانی خەڵکــی ئێــران
ئەرکێکە کە لەبیریان کردووە.

بەشداری هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات لە
رێوڕەسمی ساڵیادی شەهیدانی شەوی یەڵدا
دێموکراسیخوازی بووەتە ،مەترسییەکی
گەورە.
بەشدارانی هێژا !
رەوتــی ئاڵوگــۆڕە سیاســییەکانی
رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت و بەردەوام بوونی
هاوپەیمانــی دژی تێرۆریــزم ئێســتا لــە
هەمــوو کاتێــک زیاتر مەترســییەکانی
کۆمــاری ئیســامی ئێــران هەســت
پــێ دەکا و گەلــی کــورد و حیــزب و
الیەنــە سیاســیەکانیش لــە شــەڕ دژی
تێرۆریزم ،گەلێک قوربانی پێشکەش بە
ئــازادی و سەربەســتی کــردووە و هێزی
پێشــمەرگەش رۆڵی مێژوویی خۆی لەم
پڕۆسەیەدا گێڕاوە.
بۆیــە لــەم کــۆڕەدا ،ئەرکــی سەرشــانی
هەموومانــە لــەم پرۆســەیەدا تــا
سەرکەوتنی گەلەکەمان بەسەر تێرۆریزم
و دنەدەرانیــان بــەردەوام بین و بە خەباتی
بەردەواممــان و یەکیەتیــی و یەکریزیمان
رۆحــی نەمری شــەهیدەکانمان ئاســوودە
بکەین.
لــە کۆتاییــدا ســاو دەنێرین بــۆ گیانی
پاکــی شــەهیدانی شــەوی یەڵــدای
٢٠١٦ی زایینــی و هەمــوو شــەهیدانی
کورد و کوردستان.

تێکهەڵچوون لە ناوچەی پیرانی سەر بە
پیرانشار هاتە ئاراوە

هێزەکانــی ڕێژیــم لــە ناوچــەی الجــان
هێرشیان کردە سەر گوندی زێوەی الجان
و چەند ماڵیان وێران کرد.
هێزەکانــی ڕێژیــم لەگــەڵ هێــزە
بەکرێگیراوەکانیان ڕۆژی چوارشــەممە
١٣ی بەفرانبــاری ١٣٩٦ی هەتــاوی،
کاتژمێــر ٣ی دوانیوەڕۆ هێرشــیان کرده
ســەر گونــدی زێــوەی الجــان ،ســەر بــە
شــاری پیرانشــار و بــە شــێوەی دڕندانــە
لەگەڵ خەڵک دەرگیر بوون.
لــەو هێرشــەدا پێشــمەرگەکانی شــار لــە
هێزەکانــی ڕێژیــم هاتنــە دەســت و بــە
هێرشــی پێچەوانە ،زەربــەی کاریگەریان

لــە هێزەکانــی ڕێژیــم و بەکرێگیراوانیان
دا.
بەپێــی زانیاریــەکان هێزەکانــی ڕێژیــم
چەنــد ماڵــی خەڵکــی ئاســاییان بــە
تــەواوی وێــران کردووە و لــە دەرگیریەدا
ژمارەیەکــی بەرچاو لە هێزەکانی ڕێژیم
کــوژراون و برینــدار بــوون کــە بەپێــی
زانیارییە ســەرەتاییەکان جەنازەی شــەش
کــوژراوی هێزەکانــی ڕێژیمیــان بــۆ
نەخۆشخانەی پیرانشار گواستووەتەوە.
دوابــەدوای بالوبوونــەوەی ئــەم هەواڵــە
قەرارگــەی حەمــزەی ســپای پاســداران
لــە راگەیەندراوێکــدا کوژرانــی چەنــد

هــاوکات ڕۆڵەکانــی دێموکــرات ،لــە
شاری سەردەشت بە بۆنەی شەوی یەڵدا
لــە "گەڕەکــیجانبــازان ،کەمەربەندی
و فەرهەنگیــان" چاالکیــی تەبلیغییــان
بەڕێوە بردووە.
لەالیەکــی دیکەشــەوە تێکۆشــەرانی
دێموکــرات لــە شــاری ســەقز ،شــەوی
 ٣٠ســەرماوەز و هــاوکات لەگــەڵ
شــەوی یەڵــدا ،شــەوی لەدایــک بوونی
پێغەمبــەری ئاشــتی ،بەشــێوەیەکی
بەربــاو لــە گەڕەکەکانی تەپەی گۆڕه
جولەکه ،شیوی جوتیاران ،به شیک له
قەوخ ،دەوروبەری مزگەوتی حاجی شێخ
ئیســماعیل ،گاراجی میــرەدێ ،چەمی
وەڵیخان ،دەورووبەری ماڵی شەهید ئازاد
بەرایــی ،مەیدانــی کرێــکار ،بــازاڕی
سەوزی فرۆشەکان ڕێزیان لە ڕێبوارانی
ڕێگەی دوکتوور قاسملوو گرت.

ئەندامی ســپای تێرۆریستی پاسداران لە
شەڕەکەی پیرانشاردا پشتڕاست کردەوە.
لــەم ڕاگەیەنــدراوەدا هاتــووە :بەهــۆی
تێکهەڵچــوون لــە نێــوان پاســدارانی ئــەم
قەرارگە و هێزی پێشمەرگە لە ناوچەی
پیرانشــار ٣ ،کــەس لــە پاســدارەکان
کوژراون.
شوناســی ئەم  ٣کەســە کــە  ٣پلەداری
بــەرزی ئیــدارەی ئیتالعاتــی ورمێــن
بریتییــە لــە :گوڵمۆحەممــەدی ،ئەمــان
ڕەنجبەر و کاشفی.

چیاقامەتان یادی یەڵدایان بەرز ڕاگرت
هێــزی تایبەتــی حیزبــی دێموکــرات
لــە چیاکانــی کوردســتان ڕێوڕەســمی
شــەوی یەڵــدا ،شــەوی لەدایــک بوونی
پێغەمبەری ئاشتییان بەڕێوە برد.
کاتژمێــر ٧ی شــەو ،ڕێکەوتــی ٣٠ی
ســەرماوەز ،ڕێوڕەســمێک بەبۆنــەی
شــەوی یەڵــدا و لەدایکبوونــی دوکتوور
قاســملوو ،لــە بنکــەی خاکی پۆشــانی
دێموکــرات لــە شــاخەکانی کوردســتان
بەڕێوە چوو.
بــە
ڕێوڕەســمەکە
ســەرەتای
کوورتەباســێک لەســەر شــەوی یەڵدا و
لەدایکبوونــی ڕێبەری هەردەم زیندووی
گەل ،دوکتوور قاسملوو لەالیەن هاوڕێی

پێشــمەرگە ڕەفیــق میرییــەوە دەســتی
پێکرد.
پاشــان کــۆڕی ســروودی ڕاســان،
ســروودێکیان لەژێــر نــاوی قاســملوو
پێشکەش کرد.
دواتــر ئاســۆ مینبــەری کوورتەیەک لە
ژیانی پڕبەرهەمی دوکتوور قاســملووی
پێشکەش بە ئامادەبووان کرد.
لــە درێــژەی ڕێوڕەســمەکەدا یەکێکــی
دیکە لە خاکی پۆشــان بەناوی پێشــەوا
مۆحەممەدی گۆرانییەکی فۆلکلۆری
شــادی پێشــکەش بە بەشــداران کرد؛ لە
بڕگەیەکــی دیکەشــدا بەشــداربووان بــە
گێڕانەوەی قســەی خۆش و بەســەرهات

شەوی یەڵدا
لە کوردستانی رۆژهەاڵت
بەرز ڕاگیرا

بە سپاسەوە
حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
سکرتاریا
٣٠ی سەرماوەزی ١٣٩٦ی هەتاوی

یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری
ئاشتی بەرز ڕاگیرا
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ڕێبوارانــی ڕێبــازی شــەهیدی
هەرگیــز نەمــر ،دوکتــور قاســملوو ،بــە
بەرزڕاگرتنــی یــادی لەدایکبوونــی
ســەرداری دێموکراســی ،پەیمانیــان
لەگەڵ ڕێبازەکەی نوێ کردەوە.
شــەوی ٣٠ی ســەرماوەز پۆلێــک لــە
تێکۆشــەرانی دێموکــرات و ڕێبوارانــی
ڕێبازی شەهید قاسملوو لە تەنگیسەری
دێموکراتپــەروەر ڕێوڕەســمی شــەوی
یەڵدایــان بەڕێــوە برد و ئــەم یادەیان بەرز
ڕاگرت.
هەروەهــا کاتژمێــر  ٦تــا ١٢ی شــەو،
بەشــێک لــە چاالکانــی فەرهەنگــی
شــاری ســنە لــە تــەالری بابــەک و لــە
بنکــەی زاگرۆس لە ســنە ،ڕێورەســمی
شەوی یەڵدایان بەڕێوە برد.
نێوەڕۆکــی ڕێوڕەســمەکە ،باســێک بوو
لەســەر شــەوچلە کە تێیدا چەند پارچە
شــێعر لە الیەن بەڕێزان مامۆســتا جەالل
مەلەکشــا و خاتوونــی شــاعێر ســیمین
چایچــی خوێندرایــەوە؛ ئــەم ڕێوڕەســمە
بــە شــایی و هەڵپەڕکێی بەشــداربووان و
شــیرینی و خواردنی شــەو چلە کۆتایی

پێهات.
هاوکات لەگەڵ تەواو بوونی وەرزی پاییز
و هاتنــی وەرزی زســتان ،چاالکوانانــی
کــورد لــه کرماشــان بــه بەڕێوەبردنــی
ڕێورەسمێکی تایبەت ،ساتێکی هونەری
و پڕ له شادیان تێپەڕاند.
لــەم ڕێوڕەســمه کــه چاالکوانانــی
کولتــووری شــارەکانی ســنه ،ئیــام و
لوڕســتانیش بانگهێشــت کــرا بــوون،
چهندین پارچه شێعر و پەخشان له الیەن
دڵسۆزانی فەرهەنگ و ئەدەبی کوردی
پێشکەشی بەشداربووان کرا.
لــەم کۆبوونــەوه مامۆســتا ئــارەش
ئەفزەلــی ،عەلــی قوبــادی ناســراو بــه
زانــا ،موجتەبــا کارخاهــی و شــاعێری
مێرمنداڵ گەاڵڕێز ئەفزەلی له چاالکان
و فەرهەنگدۆســتانی کــورد بــوون کــه
شێعریان پێشکەش کرد.
له درێژهی ئەو ڕێورەسمهدا ،هونەرمەندان
هدایەت قادری و شاکار مورادیان چەند
گۆرانیــان پێشــکەش کــرد کــه لەگــەڵ
هەڵپەرکێ و شایی بەشداربووان هاوکات
بوو.

و شێعر و گۆرانی ڕێوڕەسمەکەیان زیاتر
ڕازاندەوە.
ڕێوڕەســمەکە بــە شــایی و هەڵپەڕکێــی
خاکیپۆشان کۆتایی پێهات.
هــەر هەمــان شــەو لــە یەکێکــی
دیکــە لــە بنکەکانــی هێــزی تایبــەت
پێشــمەرگەکانی حیــزب ڕێوڕەســمی
شــەوی لەدایکبوونــی پێغەمبــەری
ئاشــتیان بەرێــوە بــرد و تێیــدا وەکــوو
ســیمبۆلی تەمەنــی دوکتــور قاســملوو،
وێــڕای هەڵکردنــی مۆمــی  87ســاڵە،
چەندیــن پارچــە شــێعر و پەخشــانیان
پێشکەش بە بەشداربووان کرد.

درێژەی پەیڤ
دیــەی رابــردووی ،ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامیش وەاڵمــی ناڕەزایی دەربڕینی
خەڵــک ،بــە ســەرکوت و توندوتیــژی
و گرتــن و کوشــتن دەداتــەوە و تاکــوو
ئێســتا ســەدان کەس لە خەڵکی راپەڕیو
خەڵتانــی خوێــن کــراون و دەیــان کــەس
شەهید کراون.
هەموو بەرپرسانی ڕێژیم و هەموو الیەن
و حیــزب و گــرووپ و بــاڵ و بانــدی
ڕێژیــم بەتێکــڕا ترســیان لێ نیشــتووە و
بەتێکــڕا و هاودەنــگ دەڵێــن کــە ئەمــە
پیالنــی دوژمنانــە و ئەمانــەی کــە
خۆپیشــاندان دەکــەن دەبــێ ســەرکوت
بکرێن و کۆبکرێنەوە!
وادیــارە نزیک بە چوار دەیە دەســەاڵتی
ئیســامیی تــاران ،تەنیــا بەرهەمــی
زیادکردنــی دوژمــن بــووە کــە ئێســتا
دوژمــن تــا بــەر دەرکی رێبــەری ڕێژیم
رۆیشــتوە و لــە نێــو قوم و مەشهەدیشــدا
نەمان بۆ خامنەیی و ڕێژیمی ئیسالمی
دەوترێتەوە!
ئەمجــارە دەنگــی خەباتــکاری و
شۆڕشــی خەڵکانــی ئێــران و نەتــەوە
ســتەملێکراوەکان ئەوەنــدە بــەرزە کــە
گوێی کەڕ وکپی ویالیەتی فەقیهی بە
هەمــوو باندەکانیەوە نایبیســێ .ڕێژیمی
پاشــایەتی هەرچەنــد درەنــگ ،بەاڵم لە
کۆتاییــدا وتــی کــە دەنگــی شۆڕشــی
خەڵکم بیســت ،بەاڵم ئەم ڕێژیمە گوێی
ئەوەنــدە کــەڕە و خۆی ئەوەندە بڕوای بە
پڕوپاگەندە چەواشــەکانی خۆی کردووە
و دەنگــی شۆڕشــی نەتەوەکانــی ئێــران
ئەوەنــدە بــەرزە کــە دەرەتانــی بیســتنیان
نابــێ .زبڵدانــی مێــژوو چاوەڕێــی ئــەم
ڕێژیمــە ســەرکوتکەر و ســتەمکارەش
دەکا ،بــەاڵم هیــوادارم کــە خامنەیــی
بــە مــردن یــان هەاڵتن دەربــازی نەبێ و
بــەر دەســتی دادگای شۆڕشــی گــەالن
بکەوێ.
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دەنگی هەنگاوەکانی ڕۆژانی پاکانەحیساب دێ

مستەفا هیجری
ڕۆژی پێنجشــەممە ٧ی بەفرانبــار،
هــەزاران کــەس لــە خەڵکــی شــاری
مەشــهەد لــە کاتژمێــری ١٠ی بەیانیدا
لە بەرانبەر شــارەوانیی شار بۆ دەربڕینی
ناڕەزایەتــی لــە گرانــی کــۆ بوونــەوە.
هاوکات لەگەڵ مەشــهەد لە شارەکانی
یــەزد ،کاشــمەر ،نیشــاپوور ،نەوشــەهر و
چەند شارێکی دیکە خەڵک لە ڕێپێوان
و کۆبوونەوەکانــی خۆیانــدا ،ســەبارەت
بــە گرانــی نرخــی پێداویســتییەکانی
ڕۆژانــە و لــە الیەکی دیکــەوە بەرامبەر
بــە بێــکاری و بێداهاتییــان کــە لەگەڵ
گرفتــی جیــددی ژیانــی ڕۆژانەیــان
بــەرەوڕووی کردبوونــەوە ،بێزارییــان لــە
ڕێژیم دەربڕی.
لەو ڕۆژەوە هەتا کاتی ئامادەکردنی ئەم
بابەتــە ( )١٢/١٠/١٣٩٦خۆپیشــاندانی
گەالنی ئێران لە چەندین شار بەردەوامە.
ئەو خۆپیشاندان و ناڕەزایەتییانە درێژەی
ئەو زنجیرە ڕێپێوانانەن کە لە مانگەکانی
ســەرەتای ئەمساڵدا ،بەتایبەت لەو چەند
مانگەی دواییەدا ڕۆژانە لە شــارەکانی
ئێــران بەڕێوە چووبوون و هەر جارێ داوا
و ویســتێکیان هێناوەتــە بەربــاس ،وەکوو
داواکردنــی مووچــەی دواکەوتــووی
کرێــکاران ،ناڕەزایەتــی بەرامبــەر بــە
هەڵلووشــینی پــارەی خەڵکی هەژار کە
بــە هیــوای وەرگرتنــی ســوودەکەی لــە
هێندێــک لە بانکەکانیان دانابوو کە بە
تێکــڕای ســەرمایە و بەهرەکانیشــەوە لە
الیــەن هێندێــک لــە مــۆرە و دامودەزگا
دەســەاڵتدارە گەندەڵەکانــی ڕێژیمــەوە
تێداچوون.
دروشــمەکانی خەڵکــی نــاڕازی ئەگــەر
لــە ســەرەتاکانی ئەمســاڵەوە زۆرتــر
ســەبارەت بــە داخــوازی بەرتەســک
و بچووکــی ئابــووری و وەرگرتنــی
مووچــەی دواکەوتــوو ،یان ســەبارەت بە
قەرەبــوو کردنــەوەی زەرەر و زیانەکانــی
ئــەو پارانەیــان بــوو کــە لــە بانکــەکان
دایــان نابــوو ،وردەوردە و بەتایبــەت لــە
ڕێپێوانەکانــی پێنجشــەممە و هەینــی
مەشهەد و قوم و کرماشان تەواو ڕەنگ
و بۆنــی سیاســی و دژی ڕێژیمــی بــە
خۆیەوە گرت.
نموونــەی ئەم دروشــمانەی کــە خەڵک
لــەم خۆپیشــاندانانەدا دەریانبڕیوە بریتین
لە:
"دەســتبەرداری ســووریە بــە ،فکرێــک
بــە حاڵــی ئێمــە بکــە" " ،مــەرگ ،یــان
ئازادی"" ،زیندانیی سیاســی دەبێ ئازاد
بکــرێ"" ،خەڵک ســواڵ دەکات ئاخوند
خودایی دەکات"" ،مەترســێن مەترســێن،
ئێمە هەموومان پێکەوەین""،نە غەززە ،نە
لوبنــان ،گیانــم بە فیدای ئێــران" "،مردن
بــۆ دیکتاتــۆر" "،چە هەڵەیەکم کرد کە

شۆڕشــم کــرد"" ،مــردن بــۆ حیزبوڵــا"،
"کۆماری ئیسالمیمان ناوێ" و . ...
بەرفراوانیی خۆپیشاندانەکان و بەتایبەت
ناوەڕۆکــی دژە ڕێژیمیی دروشــمەکانی
خەڵــک لــە تــەواوی مــاوەی تەمەنــی
ئــەو ڕێژیمــەدا بێوێنەیــە ،بۆیــە ئەگــەر
لــە مــاوەی یــەک مانگی ڕابــووردوودا
چەندیــن بوومەلــەرزە تاران و شــارەکانی
دیکــەی ئێرانــی ڕاشــەکاند و بەداخــەوە
لــە پارێــزگای کرماشــان کارەســاتی
خولقاند ،ئەم خۆپیشاندانەش بۆ ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامیی بوومەلەرزەیەک
بــوو کە لە ڕاســتیدا تەختی دەســەاڵتی
ئــەو ڕێژیمــەی لەرانــدەوە و وادیــارە
ئەوانیش لەرزینی دەسەاڵتەکەیان هەست
پێ کردووە و هەرکام بە شێوەیەک ئەو
هەستەیان دەربڕیوە.
چەنــد نموونــە لــە نیگەرانــی و ترســی
بەرپرســانی ڕێژیــم لــەم جووڵــە نوێیــەی
خەڵکی ئێران بریتین لە:
ـ "لــەو ڕۆژانــەی دواییــەدا ڕەوتــی
دەربڕینــی ناڕەزایەتــی لــە هێندێــک
لــە شــارەکان شــکڵی گرتــووە ،کــە
دروشــمەکانی ئەوان بۆنی وەیشــوومەی
"فتنە" لێ دێ)١( ".
ـ ســەرنج نەدانــی هێندێــک لــە
دامودەزگاکانــی دەوڵەتی بە داواکاریی
بژیویــی خەڵــک ،کاری گەیانــدە
دەربڕینی ناڕەزایەتی ســەر شــەقام ،هەر
چەنــد لــەو گردبوونەوانــەدا ،خەڵــک
دەســتپێکەرن ،بــەاڵم ئەوەی کۆتایی پێ
دێنی مەرج نییە خەڵک بن")٢(.
هۆی تووڕەیی خەڵک چییە؟
لە ماوەی نزیک بە چل ســاڵ تەمەنی
کۆمــاری ئیســامیدا ،خەڵکــی ئێــران
ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاتــر کەوتنە ژێر زەخت و
زۆری ئەمنییەتی ،ئابووری ،کولتووری
و . ...
لــەو ماوەیــەدا ئــەو خەڵکــە بــە هــۆی
بــاوەڕە ئایینییەکانیــان ،شــوێندانەریی
شــانۆگەرییە جادووگەرانەکانی ئاخوندە
بەکرێگیراوەکانــی ڕێژیــم ،توندوتیــژی
و ســەرکوتی بێبەزەییانــەی ناڕازییەکان
و چەنــد هــۆکاری دیکــە ،زۆربــەی
خەڵــک ئەگــەر جاروبار بۆڵەیەکیشــیان
دەکــرد ،بــەاڵم ئامــادە نەبــوون بــە هاتنە
ســەر شــەقامەکان گیانــی خۆیان بخەنە
مەترســییەوە .بەتایبــەت لــەو ماوەیــەدا
تاقمــی بەنــاو ڕێفۆرمخواز بــە چاوەڕوان
کردنــی خەڵک ســەبارەت بــە ئەگەری
ئاڵوگــۆڕ لە ڕێژیمدا دەورێکی نەرێنیی
زۆر خراپیــان گێــڕا و خەڵکیــان لــەو
چاوەڕوانییــەدا ڕاگــرت ،هەتــا لــە
کۆتاییــدا وێرانــی واڵت ،بێدەرەتانــی
خەڵــک و نەبوونــی نــان و ئازادییــان لە
الیەک و تێچووی بێســنوور بۆ گرووپە
تیرۆریستییەکان ،فراوانخوازیی سەرانی
ڕێژیــم لــە دەرەوەی واڵت و تێوەگالنیــان
لــە چەندیــن شــەڕی پڕتێچــوو کــە

دەیــان میلیــارد دۆالر ســامانی واڵتــی
بــۆ بەفیــڕۆ دراوە ،گەندەڵــی و تااڵنــی
داهاتــی واڵت لــە الیەن بەرپرســانی ورد
و درشتی ئەو ڕێژیمە و لەقاودانی دزی
و تااڵنەکانــی یەکتــر ،بۆ خەڵک ڕوون
بووەتەوە کە ئەو ڕێژیمە چ ماڵوێرانێکی
بۆ پێک هێناون و چۆن ئەو ماڵوێرانییە
ڕۆژبەرۆژ قووڵتر دەبێتەوە.
چەند نموونەی زۆر بچووکی دانپێدانانی
بەرپرســانی ڕێژیم بە گەندەڵییەکانیان و
ئــەو ماڵوێرانییــەی کــە بەســەر خەڵکی
ئێرانیان هێناوە ئاماژە پێ بکەین:
ـ حوجەتولئیســام محەممــەد جەعفەری
مونتەزیــری دادســتانی گشــتی ،لــە
کۆبوونــەوەی پســپۆڕیی پولیســی
بەربەرەکانــی لەگــەڵ قاچــاخ کردنــی
شــتومەک و پــووڵ دەڵــێ" :کاتێــک
هێندێــک لــە بەرپرســان و کەســانێک
کــە دەبێ بــە دڵســۆزییەوە لــە مەیدانی
بەربەرەکانــی لەگــەڵ قاچــاخ چــاالک
بــن ،بــۆ خۆیــان ،یــان منداڵەکانیان ،یان
کەســانێک کە پێوەندییان بەوانەوە هەیە
بــە جۆرێــک لــە کاری قاچــاخ کردندا
بەشــدارن ،چــۆن دەکرێت چــاوەڕوان بین
بەربەرەکانــی لەگــەڵ قاچــاخ کــردن
بــە ئــاکام بــگات؟" ،ناوبــراو هــەر لــەو
کۆبوونــەوەدا و لــە بەشــێکی دیکــەی
لــە قســەکانیدا دەڵــێ" :ڕاپۆرتێکیان لە
یەکێــک لە پارێزگاکان پێ گەیشــتووە
کــە  ١١٢٨کانتینــر شــمەکی قاچــاخ
دۆزرانەتەوە ،ئەو  ١١٢٨کانتینرە مەگەر
دەرزییەکــە کــە لــە قوتــوو شــقارتەی
بنێی)٣(." ...
ـ ماڵپەڕی فەرمیی مەجلســی شــۆرای
ئیســامی لــە زمــان خانــم پەروانــە
سەلەحشوور دەڵێت:
ـ "بەپێــی تازەتریــن ئامــارەکان ،ئێــران
پلــەی یەکەمــی هەیــە لــە توندوتیــژی
کۆمەاڵیەتــی لــە نێــو  ١٤٢واڵتــی
دونیــادا" ،ئەو ڕاپۆرتە لە درێژەدا دەڵێت:
"لە بەفرانباری ساڵی ١٣٩٥ی هەتاوی،
ڕێکخــراوی پزیشــکی یاســاییی ئێــران
ڕایگەیاند کە لە ماوەی هەشت مانگی
سەرەتای ئەو ساڵەدا ،زیاتر لە چوارسەد
هــەزار برینــداری پێکهەڵپرژانی خەڵک
گەیندراونەتــە ناوەندەکانــی پزیشــکی
یاسایی".
ـ "ئێران پلەی یەکەمی لە خۆسووتاندنی
ژنــان لــە خۆرهەاڵتی نێوەڕاســتدا هەیە"
(.)٤
"خۆکوشــتن لــە ئێرانــدا بــە شــێوەیەکی
سەرســوورهێنەر لــە هەڵکشــان دایــە،
فایلەکانــی دەســتبردن بــۆ خۆکوشــتن
لــە مــاوەی  ٥ســاڵدا ،لــە ســاڵی ١٣٩٠
تــا  ١٣٩٤لــە نێــو ژنانــدا  %٦٦و لە نێو
پیاواندا  %٧١زیادی کردووە" (.)٥
ـ بەپێــی تازەترین لێکۆڵینەوەی وەزارەتی
تەندروســتیی ئێران کــە ئاکامەکەی لە
١٩ی خاکەلێوەی ئەمساڵدا باڵوکرایەوە،

نزیــک %٢٤ی خەڵکــی ئێــران تووشــی
کێشەگەلی دەروونین.
ئەوانــە تەنیــا نموونەگەلێکــن لــە دۆخی
نالەبــاری خەڵکی ئێــران ،کە بەرهەمی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی بــۆ
ئەوانــە ،نەگبەتــی و نەهامەتییەک کە
ڕۆژبــەڕۆژ زیاتر کەڵەکە دەبێ و ڕێژیم
نە دەیەوێ و نە توانای چارەســەرکردنی
ئەم هەموو کێشانەی هەیە .لە کاتێکی
ئاوا دایە کە خەڵک متمانەی بە ڕێژیم
نامێنێ و هیوابڕاو دەبێ لە چارەسەریی
کێشــە بێســنوورەکانی و دەســت دەداتــە
سەرهەڵدان و دەربڕینی ناڕەزایەتیی دژی
ئــەو ڕێژیمــەی کە لە جیاتــی ژیانێکی
شــیاوی ســەردەمیانە ،دۆزەخێکــی بــۆ
پێــک هێناون ،ســەرهەڵدانێک کە ئێمە
لــە ئاکامــی ڕاپۆرتــی سیاســیی کــە
پێشــکەش بــە هەفدەیەمیــن پلینۆمــی
کۆمیتەی ناوەندیمان کرد ،بەم چەشــنە
پێشبینی کراوە:
"دوورەدیمەنــی داهاتووی ئێران ئێرانێکی
شکســتخواردوو لــە دەرەوە ،لــە بــاری
ئابــووری و سیاســی پەراوێزخــراو ،لــە
نێوخــۆ بــەرەوڕوو لەگــەڵ گرفــت و
ناتەبایــی و ناڕەزایەتــی کەڵەکەبــوو کە
رۆژبەڕۆژ زیاتر دەبێ")٦( .
ئــەو خۆپیشــاندانانە و دروشــم و
داخوازییانــەی خەڵــک هەمــوو هێڵــە
ســوورەکان و شــتە بەنــاو پیرۆزەکانــی
ڕێژیمــی بەزانــدووە و تێکی شــکاندووە،
ورەیەکــی نوێــی وەبــەر خەڵــک نــاوە
و کۆمــاری ئیســامیی لــە چەنــد
ڕێیانەیەکی دژواردا داناوە ،کە بڕیاردان
بە هەر بارێکدا تێچوویەکی زۆری بۆی
هەیە:
یەکــەم ـ ڕێژیــم کە ســااڵنێکە بە ناوی
هەناردەکردنــی شۆڕشــی ئیســامی،
کێشــە و ئاڵۆزیــی لــە چەندیــن واڵتــی
موسڵمانی وەک عێراق ،لوبنان ،یەمەن،
فلســتین و  ...ســازکردووە یــان خــۆی
تێوەگالنــدووە و داهات و ســامانی واڵت
و تەنانەت نانی ســەر ســفرەی هەژارانی
ئێرانی لەو ڕێگایەدا سەرف کردووە و بە
دروشــمی ســاویلکانە و عەوام خەڵەتێنی
لەنێوبردنی ئیسرائیل و دژایەتیی لەگەڵ

ئامریــکا و واڵتانــی عەرەبــی موســڵمان
ویستوویەتی خۆی لە ڕواڵەتی پشتیوانی
ئیســامی (شــێعەی ویالیــەت فەقیهـــ)
ی لــە دنیــادا لە قەڵەم بــدات و ناتوانێت
دەســتی لــێ هەڵبگرێــت؛ لەمەوبــەدوا
سیاســەتێکی ماقوواڵنــە لــە پێناو ڕازی
کردنی خەڵکی خۆی بگرێتەبەر و چی
دیکە سیاســەت و دروشــمە ســواوەکانی
دژی ئیســرائیل و ئامریــکا و  ...درێژە
نەدات و کوێخایەتی موسڵمانان نەکات.
ئەگەر ئەو ڕێگایە هەڵبژێرێ لە بەرانبەر
ئــەو پرســیارەی خەڵکــی ئێــران هیــچ
واڵمێکی شــیاوی پەســەندکراوی نییە،
کــە بۆچــی ئەو هەموو ســاڵە لەو شــەڕ
و بەربەرەکانییــە بێئاکامانــەدا ڕۆڵــەی
خەڵکی بە کوشتن داوە و واڵتی وێران و
خەڵکی برســی کردووە؟ خۆ ئەگەر ئەو
سیاســەتە ســەقەتە دەرەکییانەشی هەروا
درێــژە بــدات ،چــۆن دەتوانــێ خەڵکــی
وەزاڵەهاتــووی خــۆی ڕازی بــکات و
تووڕەییەکانیان دابمرکێنێت؟
دووهەم ـ لە هەمبەر ڕێپێوان و دەربڕینی
ناڕەزایەتیــی خەڵــک چ دژکردەوەیەک
نیشــان دەدا؟ ئەگــەر بێــت و ڕێــگای
توندوتیژی و سەرکوت کردن بۆ بێدەنگ
کردنــی خەڵک هەڵبژێرێت ،ڕێگایەک
کــە تــا ئێســتە تەنیا بــژاردەی ڕێژیم بۆ
واڵمــی ناڕەزایەتییەکانــی خەڵک بووە،
بێگومــان خەڵــک تووڕەتــر دەکات،
درێژەدانــی ئــەو ڕێگایە بۆ هەمیشــە لە
ئەزموونــی حکوومەتــە دیکتاتۆرەکانی
دیکەشــدا لەگــەڵ شکســت و ناکامیی
دیکتاتۆرەکاندا بەرەوڕوو بووەتەوە.
خــۆ ئەگــەر بیەوێــت لەگــەڵ خەڵکــی
ســەر شەقامیشــدا ڕێــگای ســازان
بگرێتەبەر و بە نەرمی هەڵســووکەوتیان
لەگــەڵ بــکات ،ئــەوە خەڵــک بێجگــە
لــە تێکەوەپێچانــی تەخــت و بەختــی
ئــەو ڕێژیمــە بــە شــتێکی دیکــە ڕازی
نابــن ،چوونکــە هیــچ متمانەیــەک لــە
نێــوان خەڵــک و ڕێژیمــدا نەماوەتــەوە،
ڕێژیــم خەڵــک بــە بەهێزتریــن دوژمنی
خــۆی دەزانــێ و دوژمنانــە لەگەڵــی
هەڵســووکەوت دەکات و خەڵکیش دوای

نزیــک بــە چــل ســاڵ بیســتنی درۆ و
نانبــڕاو کردنیان ،هیوایان بە ئاڵوگۆڕ و
چاکســازیی ڕێژیــم نەمــاوە و بەحەق بە
داگیرکەریــی ئــازادی و ژیانــی خۆیان
دەزانن و ڕزگاری خۆیان لە نەمانی ئەو
ڕێژیمــە دەبینــن؛ بۆیــە خەڵک پەنجەی
بەهێــزی خــۆی لــە بنەقاقــەی ئــەو
داگیرکــەرە قایم کردووە و تا هەناســەی
نەبڕێ دەســتی لــێ هەڵناگرێت ،ئەوەش
درەنــگ و زووی هەیــە ،بــەاڵم ئەمــا و
ئەوالی تێدا نییە.
ئــەو درەنــگ و زوویــەش بەســتراوەتەوە
بــەوەی کەی ڕاپەریــن و ڕێبەرایەتێکی
وردبیــن ،کارامــە و لێبــڕاو ســەر
هەڵبــدات کــە بتوانــێ لێبڕاوانــە شــەقام
بــەرەو ڕووخاندنــی ڕێژیــم رابکێشــێت
و لــە الیەکــی دیکــەوە بــە واڵمدانــەوە
بــە ویســت و داخوازییەکانــی چیــن و
توێــژە جیــاوازەکان بەتایبــەت نەتــەوە
ستەملێکراوەکانی ئێران ،یەکگرتوویی و
بەشــداریی هەموو خەڵکی ئەم واڵتە بۆ
رووخاندنــی رێژیمی ئیســامیی ئێران و
بونیاتنانی حکوومەتێکی دێموکراتیک
و ئەمڕۆییانــە دەســتەبەر بــکات .نەک
رێبەرایەتێــک لــە چەشــنی رێبەرانــی
جوواڵنــەوەی ســەوز کــە ڕێبەرایەتــی
ویالیەتــی فەقیهـــ  ،یاســای بنەڕەتــی
واڵت و باقــی ئەهرومەکانــی رێژیمیــان
ال پەسەند بوو و تەنیا ناڕەزایەتییەکەیان
دزرانــی ئــەو دەنگانــە بــوون (بــە وتەی
ئــەوان) کــە ڕێژیــم بــە قازانجــی
ئەحمەدینــژاد دەســتی تــێ وەردابــوو،
هەر بۆیەش خەڵک بەگشــتی بەشداری
رێپێوانەکان نەبوون و بە زوویی سەرکوت
کــرا .ڕووداوێــک کە لــە رێپێوانەکانی
ئەمجــارەدا (تــا ئێســتا) نــەک هــەر
دروشــمێکی ئەوتــۆ لــە پشــتیوانی ئــەو
رووداوە و ڕێبەرانــی دەستبەســەرکراویدا
نــەدراوە ،بەڵکوو بەپێچەوانەوە دروشــمی
"ڕێفۆرمخــواز ،بناژۆخــواز ئیــدی
چیرۆکــی ئێــوە کۆتایی پــێ هات" ،لە
زۆربــەی رێپێوانــەکان دووپــات کرانــەوە
ئەوەش بــە مانای دەنگی هەنگاوەکانی
نزیک بوونەوەی ڕۆژانی پاکانەحیساب
کردنی خەڵک لەگەڵ حکوومەتە.

پاوەرەقی:
( )١حوسەین شەریعەتمەداری بەرپرسی ڕۆژنامەی "کیهان"ی سەربە حکوومەت.
( )٢ئەحمەد تەوەکولی ،نوێنەری پێشووی مەجلیس
( )٣ناوەندی خەبەری فارس ٢٧/٩/١٣٩٦
( )٤باڵوکراوەی "جیهانی سەنعەت" ١٤ی جۆزەردانی ١٣٩٤
(( )٥خەبەر ئانالین) باڵوکراوەی حکوومەتیی ١٨ی گەاڵڕێزان
 »)٦کۆماری ئیسالمی بەرەو داکشان
)( http://sikirter.org/Detail.aspx?id=10026&LinkID=10
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خەباتی ڕۆژهەاڵت بەردەوامە
گەلێک ئازادی بوێ دەبێ نرخی ئەو ئازادییەش بدات.
شەهید دوکتوور قاسملوو

شەماڵ تەرغیبی
بەشی یەکەم
بەرایی

ســەربوردە و بەســەرهاتی گەلــی کــورد
ڕەنگــە یەکێــک لــە ناخۆشــترین
بەســەرهاتەکانی مێــژووی مرۆڤایەتــی
بــێ کــە تەنیــا هاوشــێوەکەی لــە
نێــو سوورپێســتەکانی ئامریــکا یــان
ڕەشپێســتەکانی ئافریقــا ببیندرێتــەوە؛
بەچەشــنێک کــە زۆر لەوە ناخۆشــتر و
کارەســاتبارترە کە ناوی بنرێ تراژێدیا.
زۆر زەحمەتــە مــرۆڤ بتوانێــت ناوێکی
گونجــاو بــۆ چارەنووســی خوێنــاوی
کــورد بدۆزێتەوە .بەهەر حــاڵ تراژێدیا،
ژینۆســاید ،کارەســات یان هــەر ناوێکی
دیکــە؛ ئەوەیکــە گرینگــە ڕەنگــە ئــەو
پرسیارە بێت کە هۆکارەکانی ئەم دۆخە
چین؟ یان بە واتایەکی دیکە هۆکاری
ســەرهەڵدانی تراژێدیــای گەلــی کــورد
چییە وکێ بەرپرســیاری خوڵقاندنی ئەم
کارەساتەیە؟
زۆر کــەس لــەو بڕوایــەدان کــە هۆکارە
نێوخۆییــەکان وەک خیانــەت ،جیاوازی
ئایینــی وعەشــیرەتی ،الواز بوونــی
سیاســەت و دیپلۆماســی ،دواکەوتوویی
سیاســی و کۆمەاڵیەتــی بوونەتــە
هــۆکاری یەکالکــەرەوەی نەگەیشــتنی
کــورد بــە مافــی خــۆی؛ بەدڵنیاییــەوە
ئــەم هۆکارانــە هەر کام بۆخۆیان دەور و
ڕۆڵ و شــوێندانەرییان لە پێکهاتنی ئەم

دۆخــەدا هەبووە ،بەاڵم بێشــک ناتوانن
هــۆکاری یەکالییکەرەوە بــن و چەندین
پرسی دیکەش نەخشیان گێڕاوە.
کوردســتان خــاوەن هەڵکەوتێکــی
و
جوغرافیایــی
هەســتیاری
ژێئۆپۆلتیکییــە کــە دەتوانیــن بــێ
دوودڵــی بڵێین لە هەســتیارترین شــوێنی
جیهــان واتــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا
هەڵکەوتــووە؛ لــە ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاستیشــدا لە گرینگترین شوێن واتە
ئاخێزگــەی شارســتانیەت هەڵکەوتووە و
توانیویەتی لە ڕووی سیاسی ،ئابووری،
کۆمەاڵیەتــی و کلتوورییــەوە بانــدۆڕی
زۆر لــە ســەر هاوکێشــە جیهانییــەکان
دابنــێ ،هەرئەمــەش بووەتــە هۆکارێک
لەمەڕ ئەوەیکە بە درێژایی مێژوو ببێتە
جێگای ملمالنێ و مشتومڕی سیاسی
و ئابــووری هێــزە نێوخۆیــی و ناوچەیــی
و جیهانییــەکان کــە بەشــی زۆریــان بۆ
وەدەستخســتنی بەرژەوەنــدی سیاســی و
ئابووری ڕوویان لەم ناوچەیە کرد و بوونە
هۆکارێکی ســەرەکی لەمــەڕ گۆڕینی
ڕەوشی ناوچەکە و چارەنووسی زۆربەی
نەتەوەکانــی ئاکنجــی ئــەم ناوچەیــان
گــۆڕی کــە لــەم نێوانەدا گەلــی کورد
پشــکی شــێری بەرکــەوت و زلهێــزەکان
ڕاستەوخۆ دەستیان لە چارەنووسی وەردا،
بەچەشنێک کە چارەنووسی کورد بووە
قوربانی بەرژەوەندی ئابووریی و سیاسی
ئەم زلهێزانە ،لە ســەرووی هەمووانیشەوە
بریتانیا ،ڕووسیا و فەڕانسە.
زلهێــزەکان هاتن و بــێ لەبەرچاوگرتنی
مافــی گــەالن ،نەخشــەی ناوچەکەیــان
گــۆڕی؛ لــە ئاکامــی ئــەم داڕشــتنە
نوێیــە یەکالیەنــە و نادادپەروەرانەشــدا،
هەندێــک لــە نەتــەوەکان لــە مافــی

دامەزرانــی دەوڵەتی خۆیان بێبەش کران
کــە بەرچاوترینیان نەتــەوەی کورد بوو.
کــورد بــوو بــە یەکــەم قوربانــی ڕەوتــی
نوێــی نادادپەروەرانــەی مێــژوو ،تەنیــا
لەبەر ئەوەیکە دروست بوونی دەوڵەتێکی
کوردی لەگەڵ بەرژەوەندی ئەم زلهێزانە
یەکی نەدەگرتەوە.
واتــە ئەگەر لە چوارچێوەی بەرژەوەندی
زلهێزەکانــدا ببــا ،بــێ ئــەوە کــورد هیچ
خەباتێکــی بکردبایــا یــان تەنانــەت
ئاگاشــی لــێ نەبایــا(وەک گەلــی
ئەفغانســتان ،ســوریا ،عێــراق ،بەحرەیــن،
کوەیــت و )..دەبــوو بە خــاوەن دەوڵەت و
ســەروەری ،بەاڵم چونکە بــە پێچەوانەوە
بــوو ،لــە مافــی دامەزراندنــی دەوڵەتــی
نەتەوەیی خۆی بێبەش کرا و هەرچەندە
خەباتیشی کرد ،بێ ئەکام بوو.
پــاش ئــەم قۆناغی دابەشــکردنی ناوچە
لەالیــەن زلهێزەکانــەوە کــە لــە ئاکامیدا
کــورد پارچــە پارچــە بــوو و کەوتــە
ژێــر دەســت و دەســەاڵتی داگیرکــەران
کــە هیــچ ڕێزێکیــان لــە ســەروەری و
مافــی ئــەم گەلە بەشــخوراوە نەدەگرت،
کــورد هیــچ ڕێگەیەکــی بــۆ نەمایــەوە
جگــە لــەوەی کــە دەســت بــکات بــە
خەباتێکــی ڕزگاریخوازانــەی دوور و
درێــژ و خوێنــاوی و گەلــێ لــە ڕۆڵــە
قارەمانەکانــی ئــەم نەتەوەیــە لــەم ڕێگا
پیــرۆزەدا گیانــی خۆیــان فیــدا کــرد،
بــەاڵم بەداخــەوە ئەمجــارەش بەرژەوەندی
زلهێزەکان ســەری هەڵدایەوە و تێکەڵ بە
زێدەخــوازی دەوڵەتە داگیرکــەرەکان بوو
و لــە ئاکامی ئــەم هاوپەیمانییە دزێوەدا
ڕاپەڕینــە یــەک لــەدوای یەکەکانــی
کــورد هەرەســیان هێنــا و پــاش ئــەوە،
کوشــتن وســووتاندن وکاولکارییــەکان

دەستیان پێکرد .دەوڵەتە داگیرکەرەکان
مانــی خۆیــان لــە نەمانــی ئــەم گەلــە
بندەســتەدا دەدیــت و بــۆ گەیشــتن بــەم
ئامانجــە دزێوەش بۆنــی نەوتیان کرد بە
لووتــی زلهێــزە چــاوڕژدەکان و جیهانــی
ئازادیان کوێر و کەڕ کرد.
کــورد هەمــوو ڕێگەیەکی تاقی کردەوە
تاکوو بە مافە ئینسانی و نەتەوەییەکانی
بگات ،دەســتی دۆســتایەتی بــۆ هەموو
کەســێک درێژکــرد ،متمانــەی بــە
گەلێــک الیــەن کــرد ،بــەاڵم خەیانەتی
پێکراو ســەرەنجام بەم ئەنجامە گەیشــت
کە تەنیا دۆستێک هەیەتی شاخەکانی
کوردستانن.
بــە تاوانــی ئەوەیکــە دەیهەویســت کورد
بێت ،کورد بمێنێ و لەسەرخاکی باب و
باپیرانیدا بە ئازادی و سەربەرزی بژی،
بەهایەکــی گرانــی دا ،ئەوەندە گران کە
تەنانــەت مێــژووش بەشــەرمەوە نکۆڵــی
لێدەکات.
لەســەدەی بیســتەمدا ،یەکەم نەتەوە بوو
کــە لــە بەرامبــەر بیــروڕای بەڕواڵــەت
ئــازاد و مافــی مرۆڤپــەروەری ڕۆژئاوا!
و بانگەشــەکەرانی ئازادی و یەکسانی!
بــوو بەقوربانــی چەکــی کیمیایــی و
قوربانــی ئاپارتایــدی سیســتماتیکی
باوەپیارانــی
دەســتپەروەردەکانی
دێموکراسی و شارستانی.
بــۆ کوورت کردنەوەی بەرایی باســەکەم
لێــرەدا ئامــاژە بە وتەیەکــی بەناوبانگی
"دانیــەل میتــران" چاالکــی نێونەتەوەیی
بــواری مافــی مــرۆڤ دەکــەم؛ ناوبراو
لــە ســاڵی ١٩٩٧لــە ئاخێوەرییــەک لــە
پارلمانــی فەڕانســە ئاماژە بــە خاڵێکی
سەرنجڕاکێش دەکات و دەڵێ":کوردەکان
تەنیــا تیــرۆر بووانێکــن کــە هەمیشــە

بــە تووندوتیــژ ناودێــر کــراون" .ئــەم
ڕســتەیە دەرخــەری ڕاســتییەکی تاڵ و
تۆقێنــەری بزووتنــەوەی ئازادیخوازانەی
نەتــەوەی کــوردە لــەم دووســەدەیەی
دواییــدا .نەتەوەیــەک کــە بــەردەوام
حەقیقەتــی بوونــی لــە تــەواوی الیەن و
ڕەهەندەکانییەوە نکۆڵی لێکراوە.

کورد گەورەترین
نەتەوەی بێدەوڵەت

هــەروەک پێشــتریش ئامــاژەی پێکــرا،
کــورد لــە جیهانــدا گەورەتریــن نەتەوەی
بێدەوڵەتــە؛ خاکــی کوردســتان لە پاش
شــەڕی چاڵدێــران لــە ســاڵی ١٥١٤ی
زایینــی لــە نێــوان دوو ئیمپراتــۆری
عوســمانی و ســەفەویدا بەکردەوە دابەش
کــرا؛ ئەم دابەشــکردنە لە ســاڵی ١٦٣٩
بــە واژۆکردنی پەیمانــی زەهاو لە نێوان
حکومەتــی ســەفەوی و عوســمانی بــە
فەرمــی ڕاگەیەنــدرا .دوای شــەڕی
یەکەمــی جیهانــی و هەڵوەشــانەوەی
ئیمپراتوری عوسمانی ،خاک و خەڵکی
کوردستان بۆ جارێکی دیکە ڕووبەڕووی
دابەشکردنێکی تازە بوویەوە و دواجار بە
ســەر  ٣واڵتی تازەدامــەزراوی تورکیە،
عێــراق و ســوریە و واڵتــی ئێرانــی پاش
سەفەوی دابەش کرا.
لــە پاش ئــەم ڕووداوە ،نەتەوەی کورد لە
هەمــوو بەشــەکان کەوتە بەر پۆســتاڵی
داگیرکــەران و مافــە نەتەوایەتییەکانی
(ئەمجارەیــان بەشــێوەیەکی یاســایی و
حقوقی) پێشــێل کرا؛ لە کۆتاییەکانی
سەدەی ١٩ی زایینییەوە هزری نەتەوەیی
لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا سەری هەڵدا
و کاریگــەری ڕاســتەوخۆی لەســەر

بزووتنەوەی مافویســتانەی گەلی کورد
لــە هەمــوو پارچەکانــی کوردســتانیش
دانا.
لــه ســاڵی ١٨٨٠ی زایینــی بــە
دواوه ،بە دەســتپێكردنی ڕاپەڕینی شــێخ
عوبەیدوڵــای نەهــری به دژی هەر دوو
دەســەاڵتی عوســمانی و قاجــاڕ و بــه
هێنانەگــۆڕی داخــوازی دامەزراندنــی
دەوڵەتێكی ســەربەخۆی كوردی ،بەردی
بناغــەی بیــری نەتەوەیــی لــە هەمــوو
کوردستاندا دانرا.
لــه ســااڵنی كۆتایــی شــهڕی جیهانیی
یهكهمدا ،به هاتنه ســهركاری ڕهزاخانی
پههلــهوی ،ســمایل ئاغــای شــكاك
ســهرههڵدانێكی نهتهوهیــی لــه باكــووری
كوردســتانی ئێــران ،بــه مهبهســتی
دامهزرانــی قهوارهیهكــی نهتهوهیــی بــۆ
گهلی كورد ،وهڕێ خست .هاوكاتبوونی
ڕاپهڕینــی ســمكۆ لهگــهڵ ســهرههڵدانه
نهتهوهییهكانــی شــێخ مهحمــوودی
بهرزهنجــی و شــێخ ســهعیدی پیــران لــه
باشــوور و باكــووری كوردســتان ،لــه
بهرامبــهر دهوڵهتــه تــازه دامهزراوهكانــی
عێــراق و توركیــهدا ،دهرفهتێكــی
مێژوویــی بــۆ كورد رهخســاند ،تا بتوانێ
چارهنووســی خــۆی به دهســتهوه بگرێ.
بهاڵم ههلومهرجــی دژواری نێونهتهوهیی
كه به هۆی شۆڕشــی سوسیالیســتییهوه
هاتبــووه ئــاراوه ،زیاتــر ناوچەكــەی
كــرده مهیدانــی گهمــهی زلهێــزهكان.
ئامادهنهبوونــی زهمینــهی نێوخۆیــی
و هێرشــه ههمهالیهنهكانــی هــهر ســێ
دەوڵهتــی تازهدامهزراو و پشــتیوانهكانیان
بــۆ ســهر كوردســتان ،هــهر ســێكی ئــهو
راپهڕینانهیان تێك شكاند.
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دیاکۆ خەیات
گڕوتینــی ئــەو چەنــد رۆژەی
بزووتنــەوەی ئیعترازیــی سەرانســەری
ئێــران بە ئامانجی رووخانی کۆماری
ئیســامی لەگــەڵ ئەوەیکــە زۆر
پرســیاری بــۆ زۆر کــەس دروســت
کردووە ،بەاڵم زۆر وەاڵمیشی بۆ زۆر
پرســیار داوەتــەوە و پــەردەی لــە ســەر
زۆر راســتیی الداوە .پرســیار لەســەر
دینامیزم و قەوارەی پۆتانسییەڵی ئەو
ئیعتــرازە رادیکاڵــە -کــە دیاریکەری
درێژەکێشــانی بزووتنەوەکەیــە -لەپاڵ
پرســیار لە ســەر ئاراســتەی سیاســیی
و ئیدئۆلۆژیکەکــەی -کــە ئاســۆی
سیاســیی ئێــران دەخەمڵێنــێ -دوو
پرســیاری سەرەکین؛ لەگەڵ ئەوانەش
ناڕوونــی چۆنییەتــی دژکــردەوەی
رێژیــم لــە ئەگــەری درێژەکێشــان
و رادیکاڵتربوونــی بزووتنەوەکــە
و هەروەهــا بەرباڵویــی ســێناریۆ
جۆربەجۆرەکانــی داهاتــوو ،توانــای
واڵمدانەوەمــان بەو پرســیارە کە "چی
لێدێتەوە" لێدەستێنێ.
بەاڵم ،هەر رووداوێکی کۆمەاڵیەتی-
سیاســی بەشــێکە لــە مەنزوومەیەکی
دیالێکتیکــی کــە کــەم یــان زۆر
پەردە لە ســەر هەندێــک هاوپێوەندیی
مێژوویــی الدەدا و راســتیی هەندێک
گوزارەمــان بــۆ دەردەخــا؛ هەســتانی
خەڵکی شــار و شارۆچکەکانی ئێران
لــە بەرامبــەر رێژیمــی داپڵۆســێنەری
کۆمــاری ئیســامی بــۆ دەربڕینــی

نارەزایەتــی و ڕق و قینیــان بــە
نیســبەت ڕەوشــی نالەبــاری ئابووریی
و گەندەڵــی و دیکتاتۆرییەتــی ئــەو
رێژیمــە رووداوێکــی کەللەتەزێــن بوو
بــۆ دەســەاڵتداران و الیەنگرانــی .ئەو
نارەزایەتییــە ،تەقینــەوەی تووڕەیــی
پەنگخــواردووی ئــەو خەڵکەیــە کــە
لــە ئابووریــی رانتیــی و گەندەڵــی
ئــەو واڵتــە بێبــەش بــووە و ســااڵنێکە
بــە دەم تاقیکردنــەوەی هەمــوو
پۆتانســییەڵەکانی ئــەو رێژیمــە
چاوەڕێــی گۆڕانێکــی ئەرێنــی لــە
ژیانیــدا بــووە ،بــەاڵم ئــەوەی روویداوە
هاتنە خوارەوەی ئاستی بژێوی ژیانیان
و کەمبوونەوەی توانای کڕینیان بووە
کە ســاڵ بە ساڵ سفرەی خواردنیانی
چکۆلە و چکۆلەتر کردۆتەوە.
لــە کاتێکــدا بــە بەر چــاوی خۆیاندا،
رێژیــم بــۆ وەدەســت هێنانــی ژێســتی
"حاکمــی رۆژهەاڵتــی نێوڕاســت"
بــە لێشــاو پــارە و چــەک و چۆڵــی
رەوانــەی دەرەوە کــردووە؛ لــە کاتێکدا
بەشــە بودجــەی ناوەنــدە زانســتی و
پەروەردەییــەکان کــەم دەکرێتــەوە و
بودجــەی ســپای پاســداران  ٥١لــە
ســەد زیــاد دەکــرێ؛ ئــەو بودجەیەش
کــە تەرخــان دەکــرا و دەکــرێ بــۆ
ئاوەدانکردنــەوە ،بە هۆی ناکارامەیی
و بــێ کیفایەتــی بەرپرســان و
داڕماویــی پێکهاتــەی ئابووریی ئێران
 کــە ئەزقــەزا ئەویــش بەرهەمــیئــەو رێژیمەیــە -هیــچ ئامانجێکی لە
قازانجی کۆمەاڵنی خەڵک نەپێکاوە

و ناپێکــێ .کەوابوو لــە ئابوورییەکی
وەهــا ســەقەت و ئیفلیــج دا کــە تاقــە
کارکــردی بۆتــە تێرکردنی هەندێک
تاقمــی دەســەاڵتدار و دەورووبەرەکانی
و برسێتی و پاشکەوتنی رۆژ لەدوای
رۆژی باقی کۆمەڵگە ،ســەرهەڵدانی
جەماوەریــی دەبــێ ئەگەرێکی گەورە
بــێ .ئــەو نارەزایەتییــە تەنیــا چینــی
دەســکورتی کۆمەڵگــە ناگرێتــەوە،
بەڵکــوو ئــەو چینــە مــام ناوەندییــەش
کــە وەســڵ نییــە بــە سیســتەمی
رانتییــەوە و لــە مێــژ ســاڵە بە دەســت
کەســادی و قەیرانی "فەزای کەســب
و کار"ەوە دەناڵێنــێ ،هاودەنگــە
لەگەڵــی؛ کەوابوو ،بە قبووڵ کردنی
ئــەو راســتییە کــە دواکەوتوویی ئێران
دەرەنجامی بێکیفایەتی و ناکارامەیی
دەســەاڵتدارانی رێژیمــە ،تا رادەیەکی
زۆر هــۆکاری بنچینەیــی ئــەو
رووداوانەی کە لە شارەکانی ئێران لە
ئارادان ،دیارە.
بەاڵم بۆ لە کوردســتاندا تا رادەیەک
بێ دەنگی هەیە؟ ئەوەیکە کوردستان
یەکێــک لــە دواکەوتووتریــن
ناوچەکانــی ئێرانــە و لــە رووی
ئابوورییــەوە خەڵکەکــەی بە نیســبەت
باقــی ناوچەکانــی ئێــران -بەتایبەتی
ئەوانەی ســەرهەڵدانی نوێیــان تێدایە-
لــە رەوشــێکی خراپتــردا دەژیــن بەپێی
ئامارەکانــی کۆمــاری ئیســامی
حاشــاهەڵنەگرە .کەچــی هێشــتا
تێکــەڵ بــەو رەوتــە ئیعترازییــە نەبووە
و خــۆی ڕەگــەڵ نەخســتووە؛ ئەمەش

لەکاتێکدایــە کە کوردســتان بەردەوام
ســەنگەری ســەرهەڵدان و نارەزایەتیی
پێکهاتەمەند و رادیکاڵ بووە.
لێرەدایــە کــە ئــەو پرســیارە ،پــەردە
لــە ســەر حەقیقەتــی نێوەڕۆکــی
بزووتنەوەی کوردســتان الدەدا و پێمان
دەڵــێ کــە چییەتیــی و دینامیزمــی
بنەمایــی بزووتنــەوەی کوردســتان
و ئــەو ڕێــڕەوەی پێیــدا تێپەڕیــوە
جیاوازییەکــی لەگــەڵ ئــەوەی لــە
سەرانســەری ئێــران دەگــوزەرێ هەیە؛
ئەویــش ئەوەیــە کــە لەگــەڵ ئەوەیکە
نەهێشــتنی هەاڵواردن و پێڕاگەیشــتن
بە کوردســتان خواستی خەڵکی کورد
بــووە ،بزووتنەوەی کوردســتان قەت لە
ســەر ئەساســی خواســتی ئابووریــی و
وەرگرتنی بەشە بودجە و گەشەپێدانی
ئابــووری نەبــووە ،بەڵکوو بنەمای ئەو
بزووتنەوەیە گەڕاندنەوەی کەرامەت و
ســەروەریی سیاســی و نەتەوەییەکەی
بــووە کــە لــە دوای دامەزراندنــی
دەوڵەتــی بەنــاو مۆدێڕن لــە ئێران لێی
ئەســتێندراوەتەوە و پێشــێل کــراوە .ئەو
نەتەوەیە کە سااڵنێکی دوورودرێژە لە
پێناو دەســتەبەرکردنی مافە نەتەوەیی
و سیاســییەکانی ،دەیــان قــات زیاتــر
لــە خەڵکــی شــوێنەکانی تــری ئێران
برســێتی و بێــکاری و دواکەوتوویــی
ئابووریــی و هەژاریــی تەحەمــوول
کــردووە سرووشــتییە و چاوەڕوانکراوە
کــە ئامــادە نەبــێ گومــان بخاتــە
ســەر پرســە ســەرەکییەکەی؛
گومانێــک کــە بــە دەیــان ســاڵە

داگیرکــەر دەیهــەوێ بــە هەمــوو
فــرت و فێڵێــک بیخاتە ســەر پرســی
بزووتنەوەی کوردســتان؛ کــە ئەزقەزا
نوێترینیــان بــە ئیســاحخوازەکانی
کــورد ئەســپێردراوە کــە هــەم لــە
بانگەشــەی هەڵبژاردنەکاندا خواستی
کوردیــان تــا ئاســتی قیرەتاوکردنــی
جادەیــەک دەهێنــا خوار و هەمیش بۆ
بەرەنگاربوونەوەی راسانی رۆژهەاڵت،
تەوســەعەی ئابووریــی کوردســتانیان
کردبــوو بــە پاســاو و راســانیان وەک
بەربەســتێک لەبــەردەم "تەوســەعە"ی
ئابووریــی کوردســتان پیشــان دەدا.
بــا لــەوەش گەڕێین کە نەیانویســتووە
ئەو راســتییە بزانن کــە دواکەوتوویی
کوردســتان بەپێچەوانــەی باقــی
ناوچەکانــی ئێــران نــەک بــە هــۆی
ناکارامەیــی دەســەاڵتداران بەڵکــوو
ئاکامــی سیاســەتی بەئەنقەســتی
داگیرکــەران بــووە بــۆ پێشــنەکەوتن
و گەشەنەســەندنی کوردســتان.
بۆیــە هەڵوێســتی تــا ئێــرەی خەڵکی
کوردستان هەم چییەتی راستەقینەی
بزووتنــەوەی کوردســتانی جارێکــی
تــر ســەلماند و هەمیــش وەاڵمێکــی
گونجاوی بە نەیارانی داوە.
بــەاڵم بۆچــی پێویســتە لەمەوبــەدوا
کوردســتانیش تێکــەڵ بــە ئیعتــرازە
سەرانسەرییەکان بێت؟ بێدەنگیی هەتا
ئێســتای شــارە کــوردەکان هــەروەک
گوتــرا ،هەندێــک راســتیی مێژوویی
دەرخســت؛ بەاڵم بــۆ کەڵک وەرگرتن
لــە دەرفەتــی رەخســاو ،پێویســتە

شــوێنێکە بــۆ فێــرکاری ،هەمیشــە
ترســی تایبەتــی خســتووەتە دڵــی
ڕێژیمــی ئێــران و بــە چاوێکــی
ئەمنییەتییــەوە ســەیری کراوە و لەژێر
چاوەدێریی تایبەتیشیاندا بووە.
توێــژی خوێنــدکاری کوردســتان ،چ
لــە زانکــۆکان و چ لــە ئەنجومەنــە
خەڵکییــەکان ،بەبۆنــەی ئــەوەی
ڕۆڵــی گرینگیــان لــە گۆڕانکارییــە
کۆمەاڵیەتییەکانــدا هەیــە ،لەالیــەن
حکومەتــی ئێرانــەوە کۆســپ و
بەربەســتیان بــۆ دانــراوە و وەکــوو
مەترســییەک ســەیریان کــراوە .ئــەم
ڕوانگەیــە تەنیــا لــە زانکۆکانــی

کوردســتاندا نابینرێــت ،بەڵکــوو لــە
هەمــوو زانکۆکانــی ئێرانــدا کــە
کوردێکی لێ بووبێت ،بینراوە! گوشار
لەسەر چاالکانی خوێندکاریی کورد،
بینــراوە و حاشــای لــێ ناکرێــت .ئەم
گوشــارانە بــە بانگهێشــتکــردن لــە
الیــەن دەزگای ئیتالعاتــەوە بگــرە
تاکوو بەندکردن و ئەشکەنجەکردنیش
بینــراوە ،بــەاڵم هیــچ کات ئــەم
چاالکانــە کۆڵیــان نــەداوە و بــەردەوام
بــوون لــە خزمەتکــردن و درێژەدانــی
ڕێبازەکانیان.
لــەم نێوانەدا ،بەســیج ،وەکوو ئامرازی
ســیخوڕیی حکومــەت بــەکار بــراون.
بەســیج لــە هەمــوو فەرمانگەیەکــی
حکومەتــی و ناحکومەتــی و لــە
واتایەکــی بەرباڵوتــر :لــە هەمــوو
شــوێنێکدا وەکــوو ڤایرۆســێک
باڵوبووەتــەوە .قوتابخانــەکان و
زانکۆکانیــش لــە فیلترینــی ئــەم
شــوێنانەن .بەســیجی کوردیــش ،یــان
خۆماڵیتــر بڵێــم :جاشــە کــوردەکان،
وەک باقــی بەســیجییەکانی ئێــران،
ئەرکــی تایبەتیــان پێ ڕادەســپێردرێت

کــە بەرچاوترینیــان ،فرۆشــتنی
نیشــتمان و هاوزمانەکانیانە .پێویست
بــە شــیکردنەوەی ئــەم باســە نییــە
و هەموومــان دەزانیــن لــە درێژایــی
مێژوودا ،جاشە کوردەکان چ زەبرێک
و خەسارێک بوون بۆ سەر کوردستان
و خەڵکی کورد.
خوێنــدکارە جاشــە کوردەکانیــش،
بەشــێکن لــەو بەســیجانەی کــە لــە
زانکۆکانــی کوردســتاندا چاالکییان
هەیــە و کۆمەڵێکیــان ناســراون و
کۆمەڵێکــی تریشــیان بــە نهێنــی
خیانەتــی خۆیان دەکەن .ئەم جاشــانە،
بــۆ وەرگرتنــی پارەیەکــی زۆر
کــەم یــان دامەزرانــدن لە شــوێنێک،
خەیانــەت دەکــەن و بۆیــان گرینــگ
نییــە کە خەریکی فرۆشــتنی خاک
و گەلەکــەی خۆیانــن .ڕاپۆرتدانــی
ئاژاوەگێــڕی،
خوێنــدکاران،
باڵوکردنــەوەی دەنگــۆ و...هتــد،
لــە چاالکییــە بەرچاوەکانیانــە و
هەندێکجــار ئەم کارانە دەبێتە هۆی
داخدارکردنــی چەندیــن بنەماڵــە.
وێــڕای هەمــوو ئەمانــە ،وەکــوو

جاشــەکانی دیکە ،ئەم جاشــانەیش لە
نێو خوێندکاراندا بە ســووک سەیریان
دەکرێــت و بچووکتریــن متمانەیشــیان
پێ ناکرێت.
چاالکانــی خوێنــدکاری و ئەندامانی
ئەنجومــەن و بنکەکانــی نێــو زانکۆ،
ئامانجــی ســەرەکیی بەســیجەکانی
نێــو زانکــۆن؛ لــە الیــەن ئیتالعــات و
حەراســەتی زانکۆکانەوە ،بەم کەسانە
ڕادەســپێردرێت کە وێــڕای چاوەدێریی
چاالکانــی خوێنــدکاری ،ڕاپۆرتیــان
لــێ بــدەن و چکۆلەتریــن جووڵەیــان
لەبیــر نەکەن .لەم نێوانــەدا ئەندامانی
نهێنیی بەسیج کە لە نێو خوێندکاراندا
نەناسراون ،ئەرکی تایبەتیان هەیە کە
دەنگۆ باڵو بکەنەوە و دژی چاالکانی
مەدەنیــی زانکــۆ ،هەڵوێســت بگــرن؛
واتــە ئەم جاشــە نهێنییانــە دەیانهەوێت
خوێندکارانی دڵســۆزی نێو زانکۆ بە
خــراپ بناســێنن و دژیــان دەنگۆ باڵو
دەکەنەوە.
جاشــهکانی نێــو زانکــۆ ،بــە
باڵوکردنەوەی ئەو دەنگۆگەلەی کە:
چاالکانــی خوێنــدکاری گومانیــان

کۆمەاڵنی خەڵکی کوردســتانیش بە
قازانجــی دۆزی رەوای کــورد دەنگی
خۆیــان بەرزتــر لە جــاران هەڵبڕن و لە
راســتای ئامانجەکانــی خۆیــان کــە
گەڕاندنەوەی کەرامەت و ســەروەریی
نەتەوەییانــە بڕژێنــە ســەر شــەقام و
هێــزی بــێ هێزی رێژیمــی داگیرکەر
وەهەراســان بخــەن .لــەو قۆناغەدا کە
هێزەکانــی رێژیــم باوەڕیــان بــە خۆیان
نەمــاوە و ترســی رووخــان هێــزی
ســەرکووتکەری بــێ هیــوا کــردووە،
راسانی شارەکانی کوردستان دەتوانێ
زۆرتریــن دەســکەوت و کاریگەریــی
هەبــێ .ئــەوە دەرفەتێکــە کــە گەلــی
کورد دەتوانێ بۆ پێشخســتن و نزیک
بوونــەوە لــە ئامانجەکانــی ،کەڵکــی
شیاوی لێ وەربگرێ؛ بە تایبەتی کە
لە قۆناغی نوێی خەباتدا ،هۆشــیاری
نەتەوەیی و بەرینایی خەبات لە جاران
بەرزتر و بەرباڵوترە.
پێویســتە کۆمەاڵنــی خەڵکــی
کوردستانیش بە قازانجی دۆزی رەوای
کــورد دەنگی خۆیــان بەرزتر لە جاران
هەڵبــڕن و لــە راســتای ئامانجەکانی
خۆیــان کــە گەڕاندنــەوەی کەرامەت
و ســەروەریی نەتەوەییانە بڕژێنە ســەر
شەقام
هەڵوێســتی تــا ئێــرەی خەڵکــی
کوردســتان هەم چییەتی راستەقینەی
بزووتنــەوەی کوردســتانی جارێکــی
تــر ســەلماند و هەمیــش وەاڵمێکــی
گونجاوی بە نەیارانی داوە

پیالنەکانی بەسیج لە نێو زانکۆکانی کوردستاندا

هاوار زرێبار
حکومەتــی ئێــران ،وەکــوو حکومەتــە
دیکتاتۆرەکانــی دیکــەی جیهــان،
هەمیشــە لــە زانکــۆکان و ئــەو
شــوێنانەی کە لــە بواری پــەروەردە و
فێرکاریــدا چاالکییان بووە ،ترســاوە و
بێدەنگ وەکوو بینەرێک دانەنیشتووە
و بــەردەوام لــە پیــان داڕشــتندا بووە؛
چونکــە مەترســیی ســەر دەســەاڵت و
مانــەوە و بەرژەوەندیــی خۆیــان ،لــەو
شوێنە تایبەتانە دەبینێت .زانکۆکانی
کوردســتانیش ،وەکوو ئــەو ناوەندانەی
کــە خوێنــدکارە کوردەکانــی لێیــە و

لەســەرە یــان ئاژاوەچیــن و...هتــد،
زەبــری خۆیان دەوەشــێنن و وێنەیەکی
قیزەون لە ئەنجومەنەکان و چاالکان لە
مێشــکی خوێندکاراندا دروســتدەکەن
و دەیانهەوێت کەس قەرەیان نەکەوێت؛
بۆیە پێویســتە خوێنــدکاری کوردیش
دۆخەکــە بناســێت و تێبــگات کــە
ئەمــە پیالنی حکومەت و بەســیجە و
تــا شــتێک بە چاوی خۆیــان نەبینن،
بــڕوا بــە دەنگــۆکان نەکــەن .هەروەها
ئیحتمالــی ئــەوە هەیــە بەســیجەکان
بێنــە نێــو ئەنجومەنەکانــەوە و
ڕەفتــاری نەشــیاویان ببێــت ،تاکــوو
ئەنجومــەن و چــاالکان بــە خــراپ
بناســێنن ،بۆیە یەک تــاک ناتوانێت
نوێنــەری کۆمەڵێک کەس بێت ،لەم
ڕاستایەشــدا پێویســتە لەهەمبــەر ئــەم
دۆخــە هەســتیارە ،ژیرانــە و بە چاوی
کراوەوە دانوستان بکەین.
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کۆمەڵگەی ئازاد لە سێبەری دێموکراسیدا
جەماڵ فەتحی
ئەگەر ئازادی پێناسەی ڕاستەقینەی
خــۆی بــۆ بکرێــت و هەمــوو ویســت
و ئارەزوویەکــی دەروونــی نەچێتــە
چوارچێــوەی ئازادییــەوە و بــە ئازادی
لــە قەلــەم نەدرێــت و لــە هەمــوو
کۆمەڵگــەکان و لە مێشــکی هەموو
تاکەکاندا پێناســەیەکی ڕاســت ببێتە
پێــوەر و جێگیــر بکرێــت ،پێدەچێــت
ســەرەڕۆیی مرۆڤــەکان کونتــڕۆڵ
و بەرتەســک بکرێتــەوە؛ چونکــە
ئــەو ئازادییــە کــە حــەز و خولیــای
هەمــوو مرۆڤێکــە و تەنانــەت لــە
نێــوان مــرۆڤ و ئاژەڵیــش خاڵێکــی
هاوبەشــە ،بندەســتیی کەســانێکی
دیکــەی لــێ دەکەوێتــەوە و واتــای
ســەرەکیی ئــازادی تێکدەشــکێنێت و
هێڵــە ســوورەکانیش دەبەزێنێــت ،بەاڵم
ئەگــەر بەپێچەوانــەی ئەمــە بێــت،
ئــازادی مانــا ڕاســتەقینەکەی خۆی
مســۆگەر دەکات و ئیتــر ئــازادی
تاکێک بندەســت بوونی کۆمەڵگە و
تاکەکانــی دیکــەی بــە دواوە نییــە و
لەگــەڵ ســەرەڕۆیی جێگەیــان پێکەوە
ناگۆڕدرێت.
"لــۆرد ئەکتــەن" ،مێژوونووســی
ئینگلیــزی لــە ســەدەی ١٩ی زایینی
وتوویەتــی" :ئەگــەر مێــژوو بنووســین
دەبێــت لەو کاتەوە دەســت پێ بکەین،
کە مرۆڤ هەڵوەدای ئازادی بووە".
"ژان ژاک ڕۆســۆ"یش لــە وتارێکیدا
بە ناوی "ڕێککەوتنی کۆمەاڵیەتی"
دەقەکــەی بــەم ڕســتەوە دەســت پــێ
دەکات" :مــرۆڤ ســەرەڕای ئەوەیکە
بــە سەربەســتی لــە دایــک دەبێــت،

ئــازادی تێنــەگات و بەرەڵاڵیــی و
ئــازادی بــە هەڵــە جێگیــر ببــن و بــۆ
ئەم مەبەســتە بە لە بەردەست خستنی
کەمترین ســامانی گشتی کۆمەڵگە
کە بەشــێکی کەم و حاشالێنەکراوی
مافی هەر تاکێکی کۆمەڵگەیە،
لــە مافــە ســەرەکیی و
بنە ڕ ە تییە کا نیــا ن
بێبەرییــان دەکــەن و
چەشــنی باڵندەیەکــی
نێــو قەفــەس ،ئازادیــان
لێوەردەگــرن و نــان و ئاویــان
لــە جیاتــی ئازادی پێــدەدەن و
پێناسەی پێداویستییە
و
جەســتەیی
ڕۆحییــەکان چەواشــە
دەکرێــن؛ لــە وەهــا
کۆ مە ڵگە یە کــد ا
ئــا ز ا د ی
ڕ ا بو ا ر د نــی
کاتیــی و
و ە همــی

بەاڵم لە هەموو شــوێنێکی ئەم دنیادا
بندەست و دیلە".
دیــارە ڕوانگــەکان لەمبــارەوە جیاوازن
بەاڵم ڕوانگەی ڕۆسۆ لە سەر ئازادی
ڕوانگەیەکی بەرفراوانە و پێی وابووە،
کــە هــەر تاکێــک لــە کۆمەڵگــە بە
حوکمــی هێنــدێ شــت ،بەشــێک لــە
ئازادییــە تاکەکەســییەکانی لــێ
دەستێندرێت و هەر بەو بۆنەوە ناتوانێت
ئارەزوومەندانــە و بــە ویســتی خــۆی
بژیت و دەستی بە خەون و ئاواتەکانی
بگات.
هــەر کۆمەڵگەیــەک بەپێــی
بــارودۆخ و هەڵکەوتــەی سیاســی،
فەرهەنگــی ،کۆمەاڵیەتی و تەنانەت
جوغرافیایەکــەی جۆرێــک پێناســە
و تایبەتمەندییــان بــۆ ئــازادی هەیــە
و ئەگــەر تاکێکــی کۆمەڵگــە خۆی
لــەو هێاڵنــەی کــە وەکــوو بەهــا و
بایــەخ جێگیــر بــوون ،دەربــاز بکات و
بیبەزێنێت ،دەکەوێتە بەر تانە و لۆمەی
عەقاڵنییەتــی زاڵی ئــەو کۆمەڵگەیە
و بەپێی یاســا داڕێژراوەکان سزای بە
سەردا دەسەپێنرێت.
لــە کۆمەڵگــە دیکتاتۆرلێدراوەکانــدا
هێنــدێ جــار بــۆ ئــەوەی بیــروڕای
گشــتی بــە الڕێــدا ببــەن ،بە پێناســە
و گــەزی خۆیــان هێنــدێ ئــازادی بە
کۆمەڵگــە دەدرێــت و خەڵکــی پــێ
ســەرقاڵ دەکەن و بەنــاوی ئازادییەوە،
ئــازادی دەخنکێنــن؛ جیــاوازی نێــوان
کۆمەڵگــەی ئــازاد و کۆمەڵگــەی
داخــراو لــە چۆنیەتی پێناســە کردن و
جێگیر کردنی لە الیەن دەســەاڵتداران
و تاکەکانــە؛ کۆمەڵگەیــەک کــە
هەمیشــە تاکەکانــی چاوەڕوانــی

ئــەوەن ،دەســەاڵتداران ئازادییــان پــێ
ببەخشــن ،بــە دڵنیاییــەوە ناتوانێــت
کۆمەڵگەیەکــی بەختــەوەر بێت و لەو
ئازادییــەی کــە پێــی بەخشــراوە چێژ
نابات.
ئــازادی و سەربەســتی پێــش ئــەوەی
دەســتەبەر ببێت ،پێویســتی بە هێندێ
پێشــمەرجی ســەرەکییە کــە یــەک
لەوانــە جێگیــر بوونــی فەرهەنگــی
دێموکراســییە ،کــە ئەوەش پێویســتی
بە پەروەردەیەکی بەهێز و پۆتانسیەلی
ئــەو فەرهەنگەیە کە لە کۆمەڵگەیە،
لەو واڵتانەی کە بە قۆناغی "ئازادی
نیازێکــی مرۆییــە" گەیشــتوون،
بەهــا و بایەخــە کۆمەاڵیەتییــەکان
بــەرەو ئاقارێــک ئاراســتە دەکــەن کە
کۆتاییەکــەی گەیشــتن بــەو خاڵــە
گرنگەیــە و هەمــوو کاروبارێکیــان
بــۆ ئــەو مەبەســتە تەرخــان دەکــەن و
دواڕۆژی ڕووناکیــان لــە گەیشــتن
بــە دێموکراســی و لــە ســێبەری
دێموکراسیشدا گەیشتن بە سەربەستی
و ئازادی ڕاستەقینەیە.
ئــازادی لــە پێنــاو دێموکراســی
تەنیــا چەمکێکــە کــە جەســتەی
دیکتاتــۆرەکان وەلــەرزە دەخــات و بــۆ
نەگەیشــتنی کۆمەڵگە بــەو قۆناغە،
بەنــاوی ئازادی هێندێ ســەرەڕۆیی و
بێنۆڕمــی تاکەکەســی دەکەنە پێوەر
و ســیمای ئــازادی قێزەون و ناشــیرین
پیشــان دەدەن ،هەتــا کۆمەڵگــەی لێ
بترســێت و لــە گەیشــتن بــە ئــازادی
ڕاستەقینە پەشیمان ببنەوە.
تەنیــا ڕێــگای درێژەدان بە دەســەاڵت
لە ڕوانگەی دیکتاتۆرەکانەوە ،ئەوەیە
کە کۆمەڵگە لە واتای ڕاستەقینەی

پێنا ســە
دەکرێت.
هەڵســەنگاندن
بــەراوردی
و
حکو و مە تــە
و
دێموکراتیکــەکان
حکوومەتــە دیکتاتــۆرەکان
ڕەنگــە کارێکــی ئەســتەم بێــت،
بــەاڵم بــە ناســاندن و پێناســەی
ڕاستەقینەی ئازادی دەکرێت سیمای

گەورە واڵتانی ئیســامی  -عەرەبیی
ناوچــە و هەڵگیرســاندنی شــەڕ و
ســەپاندنی هێژمۆنــی بەســەر واڵتانی
دراوسێدایە.
بــۆ ســەلماندنی ئەوەیکە ســەرچاوەی
هێــزی کۆمــاری ئیســامی ،گەلــی
سەردەســت و ئایینــی تایبەتــە و
سیاســەتەکەی بــۆ ڕاگرتنــی ئــەم
ســەرچاوەگەلە بەکارهێنــاوە ،هــەر
ئەوەندە بەسە .ئەنجامگیریی ژیربێژانە
تــا ئێــرە ئەوەیــە کە نە لــە دامەزراندن
و نە لە بەشــداری پێکردنی ناوخۆیی
و نــە لــە داڕشــتن و بەدواداچوونــی
بەرژەوەندیــی دەرەکــی هیــچ کات
نــە ئیــرادەی کوردســتان و گەالنیتــر

لەبەرچــاو گیراوە و نە خواســتەکانیان
لــەالی ئــەم دەســەاڵتەوە خراوەتــە
ئەجێنداوە .کەوایە بۆچی دەبێ المان
وابێ کە جوغرافیای ئێران نیشــتمانە
و کەنــداوی فــارس هێڵی ســوورە! یان
ئــەوەی کە تێڕوانینمــان بۆ پەیوەندیی
ئەم ئێمە و ئەوانە هاوئاستی پەیوەندیی
هەاڵوێــر و هەاڵوێــردراو بێــت! ئاخــۆ
گەلێــک کــە مەوجوودییەتی ژێرپێ
نــراوە ،داگیــر کــراوە و پێویســتیی بە
رێڕەوێکــی رزگاریخوازانــە هەیــە
یــان هەڵگرتنــی گوتــاری البردنــی
هەاڵواردن!
لــە ڕووی نەزەرییــەوە ،یەکســانی
بۆخۆی چەمکێکی ئابســتراکتە کە

مرۆڤایەتــی بــە درێژایی مێژوو وەک
درەوشــاوەترین دروشــمی ئایدیالیســتی
بــە کاری هێنــاوە و بــۆ کوردیــش
لــە نێــو ئێــران ئــەم مەســەلە وەڕاســت
دەگــەڕێ؛ بــەاڵم النیکەم لە ســەدەی
ڕابــردوودا نــەک هەر لە ئێران بەڵکوو
لــە بەشــەکانی تــری کوردســتانیش
گوتاری البردنی هەاڵواردن نەیتوانیوە
دەســکەوتێکی ئەوتــۆی هەبــێ.
گوتــاری هــەاڵواردن گوزارشــت
لــە بوونــی کیانێکــی یەکگرتــوو و
خەڵکانێکــی هاوچارەنــووس دەکات
کە بە هۆکاری جیاواز بەشــێک لەم
خەڵکە کەوتوونەتە پەراوێز و دەســتیان
بە دەرفەتی یەکســان نەگەیشتووە کە

ئێمە و وێژمانەکانی
داگیرکراوی و هەاڵوێردراوی

کەیوان دروودی
وەک دەزانیــن هــەر وێژمانێــک
هەڵگری هێڵێکی ڕوونی هزرییە کە لە
خۆیــدا بنەمایەکە بۆ جیهانبینییەکی
تایبــەت؛ ئەگــەر بەپێــی ســەردێڕی
ئــەم وتــارە ،ئێمه وەکوو کــورد دابنین
و ئەویتریــش وەکــوو داگیرکــەر ،ئەوە
بــە الی ئــەم هێڵــە فیکرییــەوە روونە.
کورد لە داڕشــتنی سیاســەتی ئێراندا
ـ بــۆ نموونــە دوای هاتنــە ســەرکاری
ڕێژیمــی ئیســامی ـ هیــچ دەورێکی
نەبــووە و نییە؛ نموونەشــیان بچڕاندنی
پەیوەندیــی بــە ئیســرائیل ،کەوتنە نێو
کێبەرکێــی ناتەندروســت لەتــەک

ڕاســتەقینەی دەســەاڵت و هەروەهــا
سیاســەت و پڕۆســە کۆمەاڵیەتــی و
ئابوورییەکانیان بناسرێت و جیاوازی
نێــوان دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتی و
پیالنی ئابــووری ،ئازادیی بەرهەمی
دێموکراســی و بەرەڵاڵیی بە ســانایی
لێک بدرێتەوە و تاکی کۆمەڵگە بە
پەروەردەیەکی دروست و زانستییانە بە
ئازادییــەک بگات ،کە دێموکراســی
و دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتــی باڵیــان
بــە ســەردا کێشــابێت و
گەرەنتییان کردبێت.

ئەمــەش بە چاکســازی لە سیســتمی
بەڕێوەبەری ڕێفۆرم دەکرێ.
ئــەم گوتارە ئەگەرچی الی گرووپ،
ڕێکخــراو و حیزبــی سیاسیشــەوە
هەڵگیــراوە ،بــەاڵم بەوپێیــەی کە ئەم
دامەزراوەگەلــە لــە عــەرزی واقیعــدا
کار دەکەن و پێویســتیان بە دانوســتان
و دانیشتن و وەرگرتنی پووانی جیاواز
هەیــە ،ئــەم ڕێکارەیان هەتا ئیســتە تا
رادەیــەک پاســاو هەڵگــرە؛ وەکــوو تر
لــە ئاســتی یەکانگیریــی نەتەوایەتی
و دینامیزمــی کۆمەاڵیەتییــەوە
هەندێک خەساریشــی هەبووە کە لێرە
ناگونجێ بەسەریاندا بێینەوە.
لــە ڕاســتیدا ســەرجەم حیزبــە
سیاســییەکان لــە بەراوردێکــی
رێژەییــدا کەمینەیەکی هەرەبچووکی
پێکهاتــەی نەتەوەیەکی بندەســتن کە
وێــڕای بانگەشــەی ڕزگاریخــوازی
و تێکۆشــانی بەرچاویــان هیــچ کات
ناتوانــن ئــەو هێــزە بــن کــە داگیرکار
یــان ئەویتــر لــە عــەرزی واقیعــدا
وا لێبکــەن کــە مــل ڕابکێشــێ بــۆ
داخوازییەک لە ئاســتی نەتەوەیەکی
چەند میلیۆنیدا؛ کەوایە گەلی کورد
لــە بەریەککەوتنــی رێکخراوەییــدا
ئەگەرچــی بزووتنەوەکــەی ڕاگرتــووە
بەاڵم لەبەر ناهاوسەنگیی هێزی بەناو
دەوڵەتــی داگیــرکار و حیزبی خۆیدا،
نەیتوانیــوە رێڕەوێــک چــێ بــکا کــە
زەمانەتی وەرگرتن و پاراستنی مافی
نەتەوە بکات.
دیــارە مەبەســت لــەم گوتــارە زیاتــر
خەسارناسییە نەک دانانی رێڕەوێکی
گشــتگیری تــەواوی رزگاریخوازیــی
نەتەوەیی ،هەربۆیەش قامک لە ســەر
ئــەو خااڵنــە دانــرا کــە وەک الوازی
بــە پەیکەری گەلێکــەوە دیارە کە بۆ
دوو هــەزارە دەچێــت ســەروەریی خۆی
لــە دەســت داوە .ئەگــەر وای دابنیــن
کــە ڕزگاریــی گەالنــی تــر کــە لــە
مێــژوودا نموونەی زۆرمــان لێی هەیە
لــە قۆناغــی خەباتێکــی گشــتگیری
جەمــاوەری تێپەڕیــوە ،دەبــێ ئــەو

راســتییە قەبــووڵ بکەیــن کــە هەتــا
بەرامبــەری خۆمــان وەک ئەویتــر
پێناســە نەکەین ،نــە گەرەنتییەک بۆ
مافەکانمان هەیە و نە دەتوانین خەبات
بــۆ رزگاری لــە ژێردەســتەیی بکەین
بــە ئەمرێکــی چەســپاوی دەروونی لە
تــاک و بنەماڵــە و وەک ئەرکێکــی
گشتگیر لە سەر شانی کەمینەیەک
الیبەرین و وەک گەالنی تر نیشــتمان
و نەتــەوەی خۆمــان لــە پارادۆکســی
ئێمــە و ئەوان و ئایدیای ئابســتراکتی
هــەاڵواردن دەرباز بکەیــن و پێ بنینە
قۆناغی خودســازییەکی پشتبەســتوو
بــە جەماوەرێکــی ڕزگاریخــواز؛
هەربۆیــەش دەبــێ بەجیــددی
پێداچوونــەوە بــە مەســەلەی کــرداری
ڕزگاریخوازی (کوردایەتی)دا بکەین
و لەو شــێوازەی رابردوو بۆ شێوازێکی
نوێ هەنــگاو هەڵبێنینەوە کە لەگەڵ
گۆڕانکارییــە گەورەکانــی ناوخــۆی
کۆمەڵگەی کوردستان (کوردەواری)
و هەڵکەوتەی هەنووکەیی دامەزراوە،
رێکخــراو و حیزبەکانیــدا بێتــەوە کــە
بەگشتی الی داگیرکارانەوە خراونەتە
دۆخێــک کــە ناتوانــن وەک پێشــوو
هەڵســن بــە راپەڕاندن و هەڵســووڕانی
خۆیــان ،گۆشەچاوێکیشــمان لــە
مێــژووی گەالنــی دونیــا و قۆناغــی
رزگاری و گەیشــتن بــە ســەروەرییان
هەبێــت و بــەدوور لە پێداگری لەســەر
گوتارێکــی تایبــەت ـ تەنانەت ئەگەر
ببێتە بەشــێک لە بیرەوەریی مێژوویی
و شوناســمان ـ هەوڵی دەرخســتنی ئەو
راســتییانە بدەیــن کــە بــۆ ســااڵنێکی
دوورودرێژ دووپاتمان کردووەتەوە.
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ڕێژیم سەرقاڵی سەرکوتە و
بوومەلەرزەلێدراوان له سەرمادا دەژین
پێژمان شەریعەتی
زیاتــر له  ٥٠ڕۆژ بەســەر کارەســاتی
بوومەلەرزەی کرماشان تێپەڕ دەبێت و
بارودۆخی خەڵک نەتەنیا بەرەو باشی
نەڕۆیشــتووە ،بەڵکوو خراپتریش بووە و
چارەنووســیان نادیارە و وەرزی ســەرما
و بەفــر و بــاران تەنگــی بــە خەڵــک
هەڵچنیوە.
خەڵکــی لێقەومــاوی ناوچــە
بوومەلەرزەلێدراوەکانــی پارێــزگای
کرماشــان ،دوای دەســپێکردنی
خۆپیشــاندانەکان له سەرانسەری ئێران
بــه دژی ڕێژیم ،بە تەواوەتی له الیەن
بەرپرســانی ڕێژیمــی ئیســامییەوە
لەبیــر کراون ،تەنانــەت له میدیاکانی
ڕێژیمیشدا باسیان ناکەن.
هەرچەند پێش لە خۆپیشــاندانەکانیش
ڕێژیــم بــه شــێوەی پێویســت بــه
چارەنووسی لێقەوماوان گرنگی نەدەدا
و بــۆ کەمکردنــەوەی گوشــارەکان
لەســەر خەڵــک هیچ پالنێکــی نەبوو
و هەمــوو بەڵێنــەکان ،دروشــم بــوون و
کردەوەیەکی بەدوادا نەبوو.
لــەم بارودۆخەشــدا کــه بەفــر و بــاران
دەستی پێ کردووە و خەڵک ئاوارەن و
لە ژێر خێوەتەکان دەژین ،ئەو هێزانەی
کــه پێشــتر ڕێژیمــی ئێــران وەکــوو
خزمەتگــوزار ناویانی دەبرد و دەیگوت
کــه بــۆ یارمەتی خەڵک لەو ناوچانه
جێگیر کراون و ئەرکیان چارەســەریی
کێشــەکانی خەڵکه ،یەکشــەوە ڕووی
ڕاســتەقینەیان دەرکــەوت کــه نــەک
خزمەتگــوزاری خەڵک نیــن ،بەڵکوو
تەنیا ئەرکیان ســەرکوت و کوشــتن و
بڕینی خەڵکە.
بەپێــی هەواڵــە باڵوکــراوەکان لــهو
ناوچانــه ،خەڵــک بــه هــۆی ســەرما
لــه بارودۆخێکــی زۆر نالەبــارن و
بارینــی بەفــر و باران و کەشــوهەوای
ســارد و ژیانــی نێو خێــوەت و نەبوونی
پێداویســتیی بۆ گــەرم کردنەوە ،ژیان
و ســامەتیی ئــەو خەڵکــە ،بەتایبەت
منداڵــەکان و بریندار و نەخۆشــەکانی
خستووەتە مەترسییەوە.

له شــاری سەالسی باوەجانی ،بارینی
بەفر دەســتی پێ کــردووە و باردۆخی
خەڵــک نالەبار و خراپــە و خێوەتەکان
بەرگــەی بەفــر و ســەرما ناگــرن،
هەروەهــا له ســەرپێڵیزەهاویش بارینی
بــاران هاوشــێوەی سەالســی باوەجانی
تەنگی پێیان هەڵچنیوە.
تەنانــەت لــەو ڕێــژه کەمە کانێکســە
کــە بــەو خەڵکــە دراون و زۆربەشــیان
لــە یارمەتییەکانــی خەڵکیــن ،وەکوو
خێوەتــەکان بەرگــەی ســەرما ناگــرن
و بەڵێنــی دابەشــکردنی کانێکــس بۆ
ئاوارەکان وەکــوو هەموو بەڵێنەکانیان
به درۆ دەرچوو.
چاوخشــانێک بــه ســەر دۆخــی ئــەم
رۆژانهی بوومەلەرزەلێدراوان
لــە یەکــەم ڕۆژەکانــی ڕوودانــی
کارەســاتی بوومەلــەرزه له کرماشــان،
بەرپرســانی ڕێژیمــی ئێــران بەڵێنیــان
بــە خەڵکــی بوومەلــەرزه لێــدراو دا
کــه بــه زووتریــن کات ،کێشــەکان و
پێداویســتییەکانی ژیانــی خەڵــک
دابیــن دەکــەن و دەســت دەکــەن بــه
نۆژەنکردنەوەی بینا ڕووخاوەکان.
بــه هــۆی بوومەلــەرزەوە زیاتــر له ٤٠
هەزار خانوو سەداســەد ڕووخاون و ٥٥
هــەزار خانووش دەبێ نــۆژەن بکرێنەوە
و دەیــان هــەزار کەســیش لــه ناوچــە
بوومەلەرزه لێدراوەکان بێ سەروسامان
بوون و لە وەرزی ســەرما به کەمترین
پێداویستییە سەرەتاییەکانی ژیان ،لەو
ناوچانەدا دەژین.
بەڵێنیەکانــی ڕێژیــم لــه ســەرەتاوە بــه
دابەشــکردنی خێوەت دەستی پێکرد و
دوایی بڕیاری دابەشکردنی کانێکس
درا ،بــەاڵم هەتا ئێســتا نــه خێوەتەکان
به ڕێژەی پێویســت دابەش کراوە و نه
کانێکسەکان.
ســەرما و بەفــر و بــاران و چۆنیەتــی
بەخێوکردنــی خەڵــک بووەتــە
کێشــەیەکی زۆر گەورەتــر لــه
بوومەلەرزەکــه و لــه ڕاســتیدا
بوومەلــەرزەی کەمتەرخەمــی ڕێژیــم
زۆر بەهێزتــر و ماڵوێرانکەرتــر لــه
بوومەلەرزه سروشتییەکە بووە.

لــەم ماوەیــەدا هەواڵــی دڵتەزیــن لــەو
ناوچانــه ،وەکــوو گڕگرتنی خێوەت و
کانێکســەکان ،وێنەگەلێــک لە ژن و
منداڵــەکان که لە ژێــر بەفر و باراندا
دەژیــن ،بــاو بووەتــەوە کــە هەمــوو
ویژدانێکی نەخەوتوو ئازار دەدات.
لــە کاتێکــدا کــە خەڵکــی
نیشــتمانپەروەری کوردســتان بــه
هەســتێکی زۆر مرۆڤانــه و واڵت
پارێــزی بــه هانــای هاوواڵتیانیــان له
کرماشــان چــوون ،بــەاڵم ڕێژیــم بــه
پێشــگرتن به گەیشتنی یارمەتییەکان
و دزینیــان نەیهێشــت کــه خــودی
خەڵــک دەردی خۆیــان دەرمــان بکەن
و بــه ئــەرک ســپاردن بــه ســپای
تێرۆریســتی پاســداران ،نــەک بــۆ
یارمەتیدان و نۆژەنکردنەوە ،بەڵکوو بۆ
چەوساندنەوەی خەڵک و کەڵکاژۆی
ئابــووری ،تەبلیغاتــی بــۆ ڕێژیــم بــه
هــەزاران چەکدار لــەو ناوچانه جێگیر
کران و له یەکەم ڕۆژەوە دەستیان کرد
به تااڵن کردنی کوردستان.
لەم ناوەدا سروشت له دوو الوە کوردی
ماڵوێــران کــرد ،یەکــەم سروشــت بــه
واتای ڕاســتەقینە و دووهەم سروشتی
ڕێژیمی کۆماری ئیســامی که دژە
مرۆڤــە و کــورد بــوون الی تاوانــه و
بــه هەموو شــیوەیەک هەوڵ بۆ لەنێو
بردنی کورد دەدات.
لەم ماوەیەدا هەواڵی گیان لەدەســتدان
لــه ســەرما و لەبارچوونــی منــداڵ به
هۆی نەبوونی نەخۆشخانه و پزیشک
و هەروەهــا گوشــارە دەروونییــەکان،
نەمانی هیوا به ژیان و داهاتوو بووەتە
هۆکاری خۆکوژی لەو ناوچانه و تا
ئیســتا زۆرتــر لــه  ٢٠کــەس هەوڵیان
داوە بۆ خۆکوشتن.
لــه ڕاســتیدا تااڵن کردنی کوردســتان
و کەمتەرخەمــی و هەمــوو شــێوە
دژایەتییەکان له الیەن ڕێژیم بۆ تاکی
کــورد لــه پێنــاو پیالنــی وردکردنــی
ئیــرادەی خەڵــک و لــە نێــو بردنــی
کەســایەتی تاکی کــوردە ،بۆ نموونە
لــه میدیاکانــی ڕێژیــم لــەم ماویــەدا
چەندەیــان پڕۆپاگانــدە بۆ دەســەاڵتی
نــاڕەوای خۆیــان کــرد .چەندیــن
بەرنامــەی تەلەفزیۆنــی ســاز کرا که

خوێندکارێکی کارناسی بااڵی مێژوو ،لە الیەنهێزە
ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا

لــە درێــژەی دەسبەســەرکردنی
خوێندکارانــی کــورد لــە شــارەکانی
کوردســتان ،ڕۆژی دووشــەممە ١١ی

بەفرانبــار ،خوێندکارێکــی کــورد ،لە
قۆناغــی کارناســی بــااڵی مێــژوو،
خەڵکی شاری "دەڕشار"ی پارێزگای
ئیــام لــە زانکــۆی تــاران دەسبەســەر
کرا.
ئاژنسی هەواڵدەریی کوردپا ،شوناسی
ئــەو خوێنــدکارە کــوردەی بــە نــاوی
"ئیحســان محەممــەدی" کارناســی
بــااڵی مێــژوو لــە زانکــۆی تــاران

دوو خوێنــدکاری کــوردی زانکــۆی
ڕازیــی کرماشــان کە بەشــدارییان لە
خۆپیشــاندانەکاندا کردبــوو ،لەالیــەن
هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە دەستبەســەر
کران.
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ١١ی
بەفرانبــار ،دوو خوێنــدکاری کــوردی
زانکــۆی ڕازیــی زانکۆی کرماشــان
لــە ناڕەزایەتییەکانــی خەڵک لەالیەن
هێزەکانــی ئیتالعــات دەستبەســەر

کوردپای ڕاگەیاند ،حەراسەتی زانکۆ
هەڕەشــەی لە خوێنــدکاران کردووە لە
بەشــداری کــردن لە خۆپیشــاندانەکان
خۆیان ببوێرن.
بــە وتــەی ئەم ســەرچاوەیە ،بڕیار وایە
کــە حەراســەتی زانکــۆی ڕازیــی
کرماشــان بــە مەبەســتی کۆنتــرۆڵ
کردنــی باردۆخی زانکــۆ ،چاالکوانە
خوێندکارییەکان بانگهێشت بکات.

ژیانــی ناوەندنشــینەکان
مەترسییەوە.
ئیســتاش هــەر لــەو شــارانه وەکــوو
گێاڵن ،قەسرشــیرین و سەرپێڵی زەهاو
و به گشــتی پارێزگای کرماشان که
لە شەڕی ئێران و عێراقدا وێران بوون،
دیســان به بوومەلەرزه وێران بوون و بۆ
خەڵــک دەرکــەوت کــه تەنیــا لەژێــر
هاوکێشەی سیاسی ئێران دان.
بەرپرســانی ڕێژیمــی ئیســامی ،لــە
ڕۆژەکانــی یەکەمــدا دەســتیان کــرد
به ســەردان کردنــی ناوچه بوومەلەرزه
لێدراوەکان و دروشمدان بۆ چارەسەریی
کێشــەکان ،بــەاڵم ئامانجــی ئــەوان
بەســەر کردنی خەڵک نەبوو ،بەڵکوو
تێگەیاندنــی خەڵــک بوو کــه له هەر
بارودۆخێکدا ،بندەستی ئێمەن.
ئەگــەر تێچــووی ســەفەرەکانی
ئــەو بەرپرســانه حیســاب بکرێــت ،لــە
ســەرەوەی چەندیــن میلیــارد تمەن لەو
سەفەرانه تێچووی بۆ کراوە کە هیچ
کاریگەریەکــی لەســەر باشــتربوونی
بارودۆخــی خەڵکی کرماشــان نەبووە،

بــه وتــەی پارێزگاری کرماشــان ،لەو
بوومەلەرزەیــەدا ،ئــەم شــارە  ٥هــەزار
میلیارد تمەن خەســاری دیتووە ،ئەمە
لــه حاڵیکدایــە کــه ئــەم خەســارە لــە
بەشــی ئاوەدانکردنــەوە و لەنێوچوونی
کەلوپەلــی ژیانــی خەڵــک بەرچــاو
نەگیراوە.
بــه وتــەی هوشــەنگ بازووەنــد،
پارێــزگاری ڕێژیــم لــە کرماشــان،
خەســارەکانی
نۆژەنکردنــەوەی
شــارە بوومەلــەرزه لێدراوەکانــی
کرماشــان ،پێویســتی بــه ســەرەوەی
١٠هــەزار میلیــارد تمــەن بوودجــه
هەیــە؛ مەســەلەی ســەرنجڕاکێش لەم
پێوەندییــەدا ئەوەیــە کە ئــەم بوودجەیە
نەتەنیــا دابیــن نەکــراوە ،بەڵکــوو لــه
گەاڵڵــەی بوودجــەی ســاڵی ١٣٩٧
هەتــاوی ،لــە بوودجــەی پێشــووتری
کرماشان کەمیش کراوەتەوە.

 ١٥خوێندکاری زانکۆی تاران لە خۆپیشاندانەکاندا
دەستبەسەر کراون

ڕاگەیاندووە.
هێــزە ئەمنییەتییــەکان ئەو خوێندکارە
کوردەیــان بــە تۆمەتــی بەشــداری
کردن لە خۆپیشــاندانەکانی ئەم چەند
ڕۆژەی دوایی دەسبەسەر کردووە.
هەتــا کاتی باڵوبوونەوەی ئەم هەواڵە،
هیچ زانیارییەک لە مەڕ چارەنووسی
ئــەو خوێنــدکارە کوردە لە بەردەســتدا
نییە.

دوو خوێندکاری کوردی زانکۆی ڕازیی کرماشان
دەستبەسەر کران
کران.
هەواڵنێــری کوردپــا ،شوناســی
یەکێــک لــەم خوێندکارانــەی بــە
"لوقمــان وەیســی" خوێندکاری بەشــی
ژمێریــاری خەڵکی شــاری سەالســی
باوەجانــی ڕاگەیانــدووە؛ تــا ئێســتا
شوناســی خوێندکارەکــەی دیکــە
کــە خوێنــدکاری بەشــی کتێبدارییــە
نەزانراوە.
ســەرچاوەیەکی ئاگادار بە هەواڵنێری

ماڵوێرانــی و دەربــەدەری نیشــان دەدا
ئــەوەش نەک بــۆ هاوخەمــی بەڵکوو
بــۆ ڕووخاندنــی ئومێــد بــه داهاتوو و
چارەسەرنەکردنی کێشەکان.
چەنــد ڕۆژ لەمەوبــەر لــه تــاران،
بوومەلــەرزه هــات و چــاوەکان هەموو
روویــان لــە تــاران کــرد؛ ئەوەیکــە لەو
کاتــەدا دەرکــەوت ئــەو ڕاســتییە بوو
کە ڕێژیم به لەبیرکردنی کرماشــان،
تــەواوی ئۆرگانەکانــی خــۆی ئامادە
کــردووە کــه لــە ئەگــەری ڕوودانــی
بوومەلەرزه له ناوچه فارس نشینەکان،
بچوکترین کێشــە بۆ خەڵک دروســت
نەبێت.
نموونــەی هاوتــای ئەوەمــان له کاتی
شــەڕی ڕێژیمــی ئێــران و بەعــس بــه
ڕوونــی دیــوە که هەشــت ســاڵ شــارە
کوردنشــینەکان لــە ژێر تۆپباران بوون
و لە شارە فارس نشینەکان بچوکترین
تەقەیــەک نەکرا و ماڵی کەس وێران
نەبــوو ،بــەاڵم هەتا یەکەم مووشــەک
درا لــە تــاران به خواردنی جامی ژەهر
کۆتاییــان بــەو شــەڕه هێنــا ،چوونکه

کەوتــە

لە حاڵیکدا به تێچووی ئەو سەفەرانه
دەیانتوانی هەزاران خێوەت و کانێکس
بۆ لێقەوماوان دابین بکەن.

 ١٥خوێنــدکاری زانکــۆی تــاران ،لە
کاتی بەشــدارییان لە ناڕەزایەتییەکان
دژی گرانــی و بارودۆخــی نالەبــاری
ژیان لە الیەن چەکدارانی ئیتالعاتەوە
دەسبەسەر کراون.
لەگەڵ دەســپێکی خۆپیشــاندانەکانی
خەڵکــی ئێران ،بە دەیــان خوێندکاری
خۆپیشــاندەر گیــراون و ڕەوانــەی
گرتووخانــەکان کــراون ،کــە تەنیــا
لــە زانکــۆی تــاران  ١٥خوێنــدکار
دەسبەســەر کــراون و بــۆ شــوێنێکی
نادیــار ڕاگوێــزراون و لە چارەنووســی
ئەوان هیچ زانیارییەک لە بەردەســتدا
نییە.
نــاوی خوێندکارانــی زانکــۆی تاران،

کــە لە خۆپیشــاندانەکاندا گیراون بەم
شێوەیەی خوارەوەیە:
ســینا ڕەبیعی ،موحســێن حەقشــناس،
میکائیــل قولیــڕاد ،پــدرام پەزیــرە،
محەممــەد محەممەدیــان ،عەلــی
موزەفــەری ،مەهــدی وەهابیســانی،
ســوهەیل موەحــدان ،ئــارش ئــاوەری،
دانیــال ئیمــان ،ئەمیرحوســێن عەلــی
تەڵــەب ،مەجیــد ئەکبەری ،موحســێن
تۆرابــی ،کەســرا نــووری ،لەیــا
حسەینزادە.
هەروەهــا ڕۆژی یەکشــەممە ١٠ی
بەفرانبــار ،خوێندکارێکــی زانکــۆی
ورمــێ ،بە ناوی "تــووران مێهرەبان" و
خوێندکارێكــی زانکۆی پەیام نووری

ســنە بــە نــاوی "موحــەڕەم ســابری"
خەڵکــی بیجــاڕ لــە الیــەن هێزەکانــی
ئیتالعاتــەوە بــە تۆمەتــی "بەشــداری
کردن لە خۆپیشــاندانەکان" دەسبەسەر
کراون.
لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ گیرانــی
خوێنــدکاران لــە خۆپیشــاندانەکان،
وەزیــری زانســت و فەنــاوەری
ڕایگەیانــدووە :کــە زانیارییەکــی
وردیــان لــە بــارەی خوێندکارانــی
دەسبەســەرکراو لــە بەردەســتدا نییە و
هێشــتا هیــچ ئامارێــك بــە وەزارەتــی
زانست لەمبارەوە نەدراوە.
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کاوە ئاهەنگەری:
ئیرادەی گشتیی کوردەکان لە ئێران ،بە هەبوونی
ڕێبەرییەکی شیاو و لێوەشاو بۆ ئەم قۆناغە
دەتوانێ بەشێک لە هاوکێشەکان
بە قازانجی کوردستان بگۆڕێ.
خوێنەرانی بەڕێزی "کوردســتان" ،ســەبارەت بە دوایین بارودۆخی
ئێــران و کوردســتان و هەروەهــا نەخــش و دەوری کــورد و حیزبی
دێموکــرات لــە هاوکێشــەکاندا ،ماڵپــەڕی "کوردســتان میدیــا"
وتووێژێکــی لەگــەڵ بەڕێز "کاوە ئاهەنگەری" چاودێری سیاســی و
ئەندامــی حیزبــی دێموکرات ئەنجــام داوە کە لێرەدا دەخرێتە بەر
دیدی ئێوەی خۆشەویست.

ئا :شەهرام میرزایی
و :کوردستان

لــە ڕۆژی پێنجشــەممەوە ،ڕێکەوتــی
٧ی بەفرانبــاری ١٣٩٦ی هەتــاوی،
خۆپیشــاندان و کۆبوونەوەی ئێعترازی
بەربــاو ،لــە شــارە جیاوازەکانــی
کوردســتان و ئێــران دژ بــە سیاســەتە
فاشیســتیی و دژەمرۆییەکانــی
ڕێژیمــی ئێــران ســەری هەڵــداوە.
بەپێــی دواییــن هەواڵــەکان ،النیکــەم
 ٤٠شــاری گــەورە و بچووکــی
ئێــران و کوردســتان بــۆ ڕووخانــی
ڕێژیمــی تێرۆریســتیی ئێــران تێکــەڵ
بــەم ناڕەزایەتییــە خەڵکییانــە بــوون.
هــەر لــەم پێوەندییەدا شــەوی شــەممە
ڕێکەوتی ٩ی بەفرانبار شــەش کەس
لــە خەڵکی ناڕازیی شــاری "دووڕوو"
سەر بە پارێزگای لوڕستان ،بە تەقەی
ڕاســتەوخۆی هێزە سەرکوتکەرەکانی
ڕێژیــم کــوژران و چەکــدارە
تێرۆریســتەکانی ســپا ،ئیتالعــات و
بەســیج بــە جێگیــر کردنی بەشــێکی
بەرچــاو لــە هێزەکانیــان و بــە نواندنی
ڕێژەیەکی زۆر لە زرێپۆش و ماشــینە
ئاوپڕژێنــەکان ،کەشــوهەوایەکی
تــەواو پۆلیســی و خەفەقانیان بەســەر
شــارەکانی کوردســتاندا ســەپاندووە.
لــەم پێوەندییــەدا و هــەر لــە یەکــەم
کاتژمێرەکانــی دەســپێکی ئــەم
ناڕەزاییەتییانەدا ،بەرپرسانی پلەبەرزی
چەندیــن واڵتــی جیهــان لــە هەمبــەر
ئــەم ڕووداوانــە دژکردەوەیــان نیشــان
دا و وەزارەتــی دەرەوەی ئامریــکاش
بــە باڵوکردنــەوەی ڕاگەیەندراوێــک
داوای لــە کۆمەڵگــەی نێونەتەوەیــی
کرد ،کە پشــتیوانیی لە خۆپیشاندانە
خەڵکییەکانی ئێران بکەن.

لــە ماوەیەکــی کورتــدا پــاش
مەشــهەد
خۆپیشــاندانەکانی
بینــەری بەرفراوان بوونــەوەی ئەم
خۆپیشــاندانانە لــە شــارەکانی
دیکــەی ئێــران بوویــن؛ بەرێزتــان
خێرایی و ئاستی باڵوبوونەوەی ئەم
ناڕەزایەتییانە چۆن دەبینن؟
بــە ڕای مــن هــۆکاری پەرەســەندنی
ڕێــژەی ئێعتــرازەکان بــۆ شــارەکانی
دیکــە ،دەگەڕێتــەوە بــۆ گشــتگیر
بوونــی ئێــش و ئــازاری خەڵکــی
ئێــران لــە سەرانســەری ئــەم واڵتــەدا
یــان وەک بــاوە ،بوونــی ئێشــێکی
هاوبــەش؛ ئەگەرچــی لــە پەراوێــزی
ئێــران و بەتایبــەت لــەو ناوچانەی کە
نەتــەوە غەیــرە فارســەکان تێیدا دەژین
تووشــی زوڵمــی دووقات بــوون ،بەاڵم
بەشــێوەیەکی گشــتی زۆربــەی هــەرە
زۆری خەڵکی ئێران هەژارن و قەیرانە
جۆراوجۆرەکان یەخەی دادڕیون.
لەالیەکــی دیکەشــەوە ئــەم قەیرانانــە
ڕابردوویەکــی دوورودرێژیــان هەیــە و
مانــگ بــە مانــگ و ســاڵ بە ســاڵ
ئێش و ئازارەکانی دەرهاویشــتەی ئەم
دۆخە ،لەســەر یــەک کەڵەکە بوون و
هیــچ هەنگاوێکیــش بــۆ چارەســەری
ئــەم کێشــانە و ســووک کردنــی
قورســایی ئەم ئاریشــانە لە سەر شانی
خەڵــک هەڵنەگیــراوە .ڕق و بوغــزی
پەنگخــواردووی خەڵــک تەقییــەوە و
پاش ئەزموون کردنی تاک و جیناحە
جیــاوازەکان لــە مــاوەی  40ســاڵی
ڕابــردوودا ،هیــچ ڕێگەیەک جگە لە
تەقینــەوەی تووڕەیــی خەڵــک بوونی
نەما.

وەزارەتــی دەرەوەی ئامریــکا
داوای لــە واڵتانــی جیهــان کردووە
تاکــوو پشــتیوانی ئێعتــرازە
خەڵکییــەکان لــە ئێــران بــەدژی
ڕێژیمــی ئیســامی بــن ،مەبەســت
لــەم پشــتیوانییە چییــە و لــە چ
ئاستێکدایە؟
هەموومــان بینــەری ئــەوە بوویــن
کــە پڕێزیدێنــت ترامــپ بەهــۆی
هەندێــک ئایدیــای ڕوون ســەبارەت
بــە کۆمــاری ئیســامی و ئێــران
هەڵبژێــردرا و ســەرۆکایەتی ویالیەتە
یەکگرتووەکانــی ئامریکای وەدەســت
هێنــا .لــە چەنــد مانگــی ڕابــردوودا
چەندیــن جــار لەالیــەن ســەرکردە
سیاســییەکانی ئامریــکاوە ،پەیــام
ئاراستەی کۆماری ئیسالمی کراوە.
مــن پێــم وایــە ئامریــکا پێویســتی
بــە شۆڕشــێکی گشــتیی لەالیــەن
خەڵکــی ئێرانەوە هەیــە تاکوو بتوانێ
کۆمەڵێک ئاڵوگۆڕ لە ئێراندا ئەنجام
بــدات .ڕێکارەکانــی گۆڕینی ڕێژیم
لــە عێراق و ئەفغانســتان بــۆ ئامریکا
بــە قازانــج نەبــوون بۆیــە باشــتر وایــە
ئێرانییــەکان بــۆ خۆیــان بەشــێوەی
ڕاســتەوخۆ ڕەوتــی گــۆڕان دیــاری
بکــەن و بەشــێک لــە بەرپرســایەتیی
چارەنووســی سیاســییان بکەوێتــە
دەســتی خۆیــان .ڕۆژی ڕابــردووش
پرێزیدێنــت ترامــپ و وەزارەتــی
دەرەوەی ئامریکا بە ڕوونی پشتیوانی
خۆیــان لە پرســی گۆڕینــی ڕێژیم لە
ئێــران دەربــڕی و بــە بــڕوای مــن ئەم
پشــتیوانییە تا ئەو جێگە دەچێتە پێش
کــە پاڵپشــتی لــە دژبەرانی کۆماری

ئیســامی بکرێت؛ بۆ ئەم مەبەستەش
ئامریــکا هــەوڵ بــۆ کۆکردنــەوەی
پشتیوانییەکی جیهانی دەدات.
کوردســتان لــە زۆربــەی
کاتەکانــدا شــاهێدی ئێعتــرازی
بەرباڵو و گشتگیر بووە کە زۆربەی
شــارەکانی ئەم نیشــتمانەش لە خۆ
دەگــرێ؛ بــۆ وێنــە خۆپیشــاندانە
بەرباڵوەکانی ئەم دواییانەی بانە،
ســنە و کرماشــان لــە ئێعتــراز بــە
کوشــتنی کۆڵبەران کە بەشێوەیەکی
نامرۆڤانــە لەالیــەن چەکدارانــی
ڕێژیمــەوە ســەرکوت کرا بەاڵم هیچ
کاتێک نەمانبینی کە ئەو واڵتانەی
ئەمڕۆ پشتگیری خۆپیشاندانەکانی
ئێــران دەکــەن ،پاڵپشــتیش لــە
ئێعتــرازی کوردەکان بکــەن .پێتان
وایە هۆکارەکەی چییە؟
بەشــێک لــەم پرســە بەســتراوەتەوە بــە
بەرژەوەندییەکانی ئەو واڵتانە و جۆری
پێوەندییەکانیــان لەگــەڵ حکومەتــی
ناوەندیــی ئێــران ،بۆوێنــە ئێمە لە پاش
تێــرۆری شــەهید دوکتــور قاســملوو
بینیمــان کــە مــاف و دادپــەروەری،
کرانــە فیــدای بەرژەوەندییە بازرگانی
و ئابوورییەکانــی ئۆتریــش لەگــەڵ
ڕێژیمــی زاڵ بەســەر ئێــران؛ لــە
ئێستاشــدا شــێوازی ڕوانینــی دەوڵەتە
ڕۆژئاواییــەکان گۆڕانێکــی ئەوتۆی
بەســەردا نەهاتووە .بۆوێنە پشــتیوانی
نەکردنــی ئۆرووپاییــەکان لە ئاکامی
ڕیفراندۆمــی کوردســتانی باشــور و
کاتالۆنیــا لــە ئیســپانیا .لەپێوەنــدی
لەگــەڵ ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانیش

هەمــان ســێناریۆیە و مــن پێــم وایــە
ڕۆژئاواییەکان ســرنج دەدەنــە ناوەند و
پەراوێزەکان لەبیر دەکەن.
بەشــێکی دیکــەی ئــەم پرســەش
دەگەڕێتــەوە بــۆ خــودی کــوردەکان.
ســتایل و شــێوازی کار و البیگەری
حیزبــە کوردســتانییەکان و ڕێــژەی
بایەخێک کە بە دیپلۆماســی دەیدەن،
کاریگــەری ڕاســتەوخۆی هەیــە لــە
ســەر ڕەوتــی ڕاکێشــانی ســرنجی
ڕۆژئاواییــەکان بــۆ پرســی کــورد.
لــە کۆتاییــدا مــن پێــم وایە ئیــرادەی
گشــتی کــوردەکان لــە ئێــران بــە
هەبوونی ڕێبەرییەکی شیاو و لێوەشاو
بــۆ ئــەم قۆناغە دەتوانێ بەشــێک لە
هاوکێشــەکان بە قازانجی کوردســتان
بگــۆڕێ .ئەوەیکــە بــۆ مــن ڕوون و
ئاشکرایە تەنیا ملکەچ بوونی جیهانە
لەبەرامبــەر ئیرادەی نەتــەوە و هیچی
دیکە.
بە ڕای ئێوە نوێنەرایەتییەکانی
حیــزب لــە دەرەوەی واڵت چەنــدە
دەتوانــن بــۆ ڕاکێشــانی بیــروڕای
گشــتی و ڕای واڵتانــی دنیــای
ئــازاد لەمەر پشــتیوانی لە جووڵە
ئێعترازییەکانــی خەڵک بەتایبەت
لە جمانە خۆڕسکەکان کاریگەرییان
هەبێ و لــەم پێوەندییەدا دەتوانن
چی بکەن؟
بــە بــاوەڕی مــن نوێنەرایەتییەکانــی
حیــزب پێــش لــە هەمــوو شــتێک
دەبــێ بــە شــێوەیەکی پڕۆفیشــناڵ
بچنــە نێــو گۆڕەپانــی دیپلۆماســی
و کاری حیزبــی؛ ئەمــە بەشــێکە لــە

کەمایەســییەکانی ئێمــە .تــا ئــەو
کاتــەی کــە ئێمە نەتوانین بەشــیوەی
پڕۆفیشــناڵ کاروبــاری حیزبــی
ڕاپەڕێنیــن نابــێ چاوەڕوانــی ئــاکام
و دەرەنجامــی مــەزن و پۆزەتیــڤ بــۆ
حیــزب بیــن .بــە کۆدەنگــی لەســەر
ئــەم پرســە دەتوانیــن لــە ماوەیەکــی
زەمەنــی کورتــدا ڕێــژە و چییەتــی
نوێنەرایەتییەکانــی حیزب لە دەرەوەی
واڵت ببەینە سەر و هاوتەریب لەگەڵ
پێویســتییەکانی حیــزب و نەتــەوەی
کــورد لــە ئێــران ڕێکیــان بخەیــن.
نابــێ ئــەوە لە بیــر بکەین کە بەشــی
بەرچــاوی شــانس بــۆ ســەرکەوتن لــە
"مەیدان داری"دایە و ئەمەش شێواز و
تــەوەری جۆربەجۆەری هەیە .نەتەوەی
کــورد تێچــووی زۆر قورســی لــەم
پێنــاوەدا داوە .ئــەم نەتــەوە ســەربەرزە،
خاوەنــی هــەزاران شــەهیدە لە ڕێگەی
وەدیهێنانــی ئازادی و دێموکراســی و
باقی بایەخە جیهانییەکانی دیکە .لە
ڕاســتیدا ئێمە پێبەند و ئەرکدارین کە
قــەرزی خۆمان بــەم لەخۆبووردووییانە
بدەینەوە.
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تەیموور مستەفایی:

هێزە نیزامییەکانی ئێران نەتەنیا نابێت لە سەرکوتی خۆپێشاندەراندا بەشداری بکەن،
بەڵکوو دەبێت هاوکاری بەئەنجام گەیاندنی ئەو حەرەکەتە بن کە بە قازانجی هەموو الیەکە.
دەقی وتووێژی تەیموور مستەفایی ،ئەندامی
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران و بەرپرســی کۆمیسیۆنی
تەشــکیالتی حیــزب لەســەر خۆپێشــاندانە
سەرانســەرییەکانی ئێــران و باڵوکردنــەوەی
ڕاگەیەنــدراوی ئــەم کۆمیســیۆنە لــەم
پێوەندییەدا ،لەگەڵ تەلەفزیۆنی تیشک
وتووێژ :سابیر فەتاحی
هــۆکاری ئــەو ناڕەزایەتیانەی
کــە لــە چەنــد رۆژی رابــردوو لــە
ئێرانــدا هاتوونەتــە ئــاراوە ،لــە
چیدا دەبینن؟
لــە راســتیدا ئــەوە کەڵەکەبوونــی
کۆمەڵێــک فشــارو زەخت و زۆرە کە
لــە مــاوەی ئــەو چڵ ســاڵە کۆماری
ئیســامی بەســەر خەڵکــدا بەرێــوەی
بــردووە .ئەو فشــارانە الیەنی ئابووری
و سیاســیی هەبــووە و بوونەتــە هــۆی
ئــەوەی کــە خەڵــک ناڕەزایەتــی
دەرببــڕی ،بــەاڵم ئێســتا رەوشــەکە
گەیشــتووەتە ئاســتێک کــە بــۆ
خەڵــک جێگــەی تەحەممــول نەماوە.
ئــەو گوشــار و هەژارییە گەیشــتووەتە
ڕادەیــەک کــە خەڵــک ئێســتا خۆی
پــێ بەخێــو نابــێ .بژێــوی خەڵک لە
کەمتریــن ئاســتی خۆیدایە .لە بواری
سیاسییەوە خەڵک کەمترین دەرەتانی
نییــە بــۆ دەڕبرینــی بیروڕاکانــی،
کــۆی ئەو گوشــارانە بوونەتە هۆکار
بــۆ ئــەوەی کە ئــەم حەرەکەتە دەســت
پێبــکات و خەڵکــی ئێــران بە گشــتی
بێنــە ســەر شــەقامەکان و ناڕەزایەتی
خۆیــان دەڕببــڕن؛ واتــە لــە نەبوونــی
دەرەتانــی ڕادەربڕیــن و بیــروڕای
ئــازاددا ،هــەژاری و فەقریــش لــە نێو
کۆمەڵگەی کوردستان و ئێران پەرەی
گرتــووە و ڕێژیــم رێگەحەلێکــی بــۆ
چارەسەریی نییە و هیچ ئاسۆیەکیش
بــۆ چارەســەری ئــەم مەســەلەیە
نابیندرێت.
لــە ســەرەتای ڕاگەیەنــدراوی
کۆمیســیۆنی تەشــکیالتی حیزبــی
دێموکــرات دا باســتان لەوە کردووە
کــە ئەگــەر ناڕەزایەتییــەکان
بــەردەوام بــن ،خەڵــک پەیوەســت
دەبن ،ئایا بیرتان لەوە کردۆتەوە
کــە ناڕەزایەتییەکان کۆتاییان پێ
بێت؟
بــە خۆشــییەوە ناڕەزایەتییەکانــی
ئەمجــارە ،وەکــوو جارانی پێشــوو نییە
کــە لــە کۆنترۆلــی خــودی ڕێژیمــدا
بێــت؛ ئەمجــارە ناڕەزایەتییــەکان
لووتکــەی دەســەاڵت یــان هەرەمــی
دەســەاڵتیان بــە ئامانــج گرتــووە و
دروشــمە ســەرەکییەکان ،دروشــمی
رووخانــی ڕێژیــم و مردن بۆ خامنەیی
و کۆمەڵێــک درووشــمی دیکەیە کە
هیوامــان پێدەدات حەرەکەتی ئەمجارە
حەرەکەتیکــی خەڵکییــە و لــە نێــو
هەمــوو کۆمەڵگەی ئێراندا هەڵقولیوە
و هەمــوو چیــن و توێــژەکان تێیــدا
بەشــدارن و بــە جوغرافیاش لە هەموو
خاکــی ئێراندا خەڵــک هاتوونەتە نێو
خۆپێشــاندانەکانەوە؛ واتــە نیزیــک
لــە  ٦٤تــا  ٦٥شــار کــە زۆربەیــان

گەورەشــارن ،خۆپیشــاندانیان کــردووە
و ئــەوە هیوامــان پێــدەدات کــە ئــەم
ناڕەزایەتییــە ،لە کونتڕۆڵــی ڕێژیمدا
نییە.
ناڕەزایەتییــەکان
درێژەکێشــانی
بەســتراوەتەوە بــە چەنــد فاکتــەر کــە
بــە نــەزەری من ئەگــەر ڕێژیم بتوانێ
ئــەو ناڕەزایەتییانە بە شــێوەی کاتیش
کۆنترۆل بکات ،لە درێژخایەندا دیسان
هەر سەرهەڵدەداتەوە؛ بەاڵم ئەگەر ئەو
خۆپێشاندانانە بە بەرنامە بێت و بیانوو
نەدرێــت بە دەســتی هێزەکانــی ڕێژیم
بۆ سەرکوت ،دەتوانێ درێژە بکێشێ.
گرینــگ ئەوەیــە ئەگــەر تــا چەنــد
رۆژی دیکــە درێــژە بکێشــێت ،ئــەو
ترســەی کــە کۆمەڵێــک خەڵــک تا
ئێســتاش لە ڕێژیم ماویانە ،دەشــکێت
و لــە کۆتایــی دا خەڵکــی زیاتر دێنە
مەیــدان ،کــە خەڵکی زیاتریــش هاتە
مەیــدان ڕێژیــم ناتوانــێ بەرەنــگاری
ئــەو هەمــوو خەڵکە ببێتــەوە ،چونکە
هێــزی ســەرکوتی ڕێژیمیــش ئەوەنــدە
نییە و بەشێکی ئەو هێزە ،ڕۆڵەی ئەم
خەڵکەیە و ئامادە نابن لە ســەرکوتی
خەڵکــدا بەشــداری بکەن .هەر ئێســتا
دەبینیــن لــە زۆر شــوێندا کۆمەڵێک
لــە هێــزە نیزامییــەکان ئامــادە نیــن
لــە ســەرکوتەکەدا بەشــداری بکــەن
و کاتێــک لەگــەڵ خۆپیشــاندەران
بەرەوڕوو دەبن ،هەڵدێن ،بۆیە هیوادارم
ئــەم ناڕەزایەتییانــە درێــژە بکێشــێت و
لــە ئەگــەری درێژەکێشــانیدا ،قابیلی
کونتــرۆل نابێــت؛ بۆیە ئێمە هیوادارین
کە ئەو خۆپێشاندانانە بەردەوام بن.
یەکێــک لــە خاڵــە
جەوهەرییەکانــی ڕاگەیەنــدراوی
کۆمیسیۆنی تەشــکیالت کە هاوکات
لــە ڕاگەیەندراوی هاوبەشــی حدکا
و کۆمەڵەشــدا هاتــووە ،بــاس
لــەوە دەکات کــە خەڵــک خۆیــان
لــە حەرەکەتــی نەشــیاو ببوێــرن
بــۆ ئەوەیکــە ئاراســتە و نێوەڕۆکی
خۆپێشاندانەکان بەالڕێدا نەچێت،
مەبەســت لــە حەرەکەتــی نەشــیاو
چییە؟
زۆر جــار هێزەکانــی ڕێژیــم بــۆ
بەالڕێدابردنــی ئــەو ناڕەزایەتییانــە
کــە خۆپیشــاندانی زۆر مەدەنــی و
شارســتانین ،دەســت وپێوەندییەکانــی
خــۆی دەنێرێتە نێو ئەو خۆپیشــاندانانە
و دەســت دەکــەن بــە خراپــکاری و
ســووتاندنی هەنــدێ شــوێن و دزی و
تااڵنــکاری بە دوو مەبەســت :یەکەم،
زەمینەی سەرکوتی زیاتر ئامادە بکەن
بۆ هێزەکانیان و بەو هۆیەش بڵێن کە
ئەمانــە تێکدەر و ئاژاوەچین؛ دووهەم،
لــە کۆمەڵگــەی نێونەتەوەییشــدا ئــەو
خۆپیشاندانە مەدەنیانە بە گێرەشێوێنی
و ئاشــوبگەرانە لــە قەڵــەم بــدەن؛ بۆیە
پێمانوایــە کــە ڕێژیــم بۆخــۆی بــە
بەرنامــەوە ئەو کارانە دەکات ،ئێمەش
هۆشداریمان داوە کە خەڵک نابێ ئەو
کارە بکات و لە ئەگەری شتی وادا،

تەیموور مستەفایی ،ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
خەڵــک دەبێت لەقاوی بدات ،چونکە
ئــەوە هێــزی ڕێژیــم خۆیەتــی کە ئەو
کارە دەکات.
هێــزی خەڵــک خۆپیشــاندانی زۆر
مەدەنیانەیان کردووە ،خۆپیشــاندانێکە
کە بنەمای سیاسی ،کۆمەاڵیەتی و
ئابــووری هەیــە و دەتوانێــت بــە ئاکام
بــگات و هەمــوو دونیــاش ئــەوەی
قبووڵــە ،بۆیــەش ئێســتا دەبینیــن کــە
زۆرێــک لــە دەوڵەتان هاتوونەتە ســەر
خــەت و پشــتیوانی لــە خۆپیشــاندانی
خەڵکــی ئێران دەکەن بۆ گەیشــتن بە
ئــازادی و مافەکانیــان ،کــە مافــی
ژیانــە ،مافــی خوێنــدن و ئازادییــە،
هەمــوو ئــەو مافانەی کــە مرۆڤێک
دەبێــت هەیبێت ،خەڵــک داوای ئەوان
دەکات ،ئــەوەش شــتێکە کــە دەبێــت
هەبێــت و بــۆ دونیــاش قابیلی قەبوڵە،
بەاڵم ئەگەر خۆپێشاندانەکان بەالڕێدا
چــوون و دەســتیان کــرد بە کوشــت و
کوشــتار ،هــەم دەســتی ڕێژیــم ئاوەاڵ
دەبێــت بۆ ســەرکوتی زیاتــر و هەم لە
کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتیشــدا ســیمای
ئــەو خۆپیشــاندانانە الواز و خەوشــدار
دەبێت.
کۆماری ئیســامی بۆ کەمڕەنگ
ناڕەزایەتییــەکان
نیشــاندانی
وەک تاکتیکــی هەمیشــەیی خــۆی،
ئینتێرنێــت و سۆشــیال میدیــای
پچڕانــدووە ،میکانیزم بۆ پێوەندی
گرتن لەگەڵ خەڵك لەو ڕاستایەدا
چییــە و لــە چ کاناڵگەلێکــەوە
خەڵــک دەتوانن دیمــەن و هەواڵی
ئــەو خۆپێشــاندانانە بــۆ دونیــای
دەرەوە بگوازنەوە؟
ئــەوە شــتێکی تایبــەت بــە کۆمــاری
ئیســامی نییــە ،ئامریــکا ڕایگەیاند
کــە ئەگــەر کۆمــاری ئیســامی
ئینتێرنێت بپچڕێنێت یان میدیا و تۆڕە
کۆمەاڵیەتییــەکان فیلتێــر بــکات،
ماهوارە دەنێرێتە ئاسمانی ئێران و ئەوەش
دەتوانێ ئەو زەمینەیە بڕەخســێنێت کە
ئــەم پێوەندیانــە هەر بــەردەوام بن .ئێمە
لــە ڕێگــەی جۆراوجــۆرەوە دەتوانیــن

پەیوەنــدی بکەیــن ،پێوەنــدی ئێمــە بە
هیــچ شــێوەیەک لەگــەڵ ناوخــۆی
واڵت ناپچڕێت ،بەاڵم دڵنیام ئامریکا
و واڵتانــی دیکــەش کــە لەســەر
خەتــن ،ڕێگــەی ئــەوە خــۆش دەکــەن
کــە خەڵکــی ئێــران هــەم پێوەندییــان
بــە جیهانــی دەرەوەی خۆیــان و هــەم
بــە ئۆپۆزســیۆنی خۆیانیــش هەبێــت،
چونکــە ئوپۆزیســیۆن بەشــێکە لــەو
حەرەکەتــە ،هەرچەند حەرەکەتەکە تا
ئێســتا ڕێبەرییەکــی دیــاری نییە کە
بڵێیــن فــان هێزی سیاســی ڕێبەریی
ئــەم حەرەکەتــە دەکات ،هێــزی
جۆربەجــۆر لــە نێــو ئــەو حەرەکەتــەدا
هەن و ڕێبەرییەکەش تا ئێســتا خۆی
دەرنەخســتووە کــە بڵێــن فــان هێــز
ڕێبەرایەتیــی ئــەو حەرەکەتە دەکات،
بۆیــە ئەو زەمینەیە هەر دەڕەخســێت و
ئەو پێوەندییانە هەر بەردەوام دەبن.
باستان لە ئۆپۆزیسیۆن کرد،
ئــەم ناڕەزایەتییانــە یەکێــک لــە
دەگمەنترینــی ئەو حاڵەتانەیە کە
ئۆپۆزیســیۆنی فارســیش پشتیوانی
لێدەکــەن ،لــەم ڕاســتایەدا ئایــا
ئۆپۆزیسیۆنی کورد بۆ هاوئاهەنگی
لەگەڵ فارسەکان ،هیچ هەوڵێکیان
داوە یــان بــە موشەخەســی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران لەم
پێوەندییەدا چ کارێکی کردووە؟
ئێمــە لــە کۆنگــرەی نەتەوەکانــی
ئێرانــی فیــدڕاڵ ئەنــدام و ئەندامێکی
چاالکیشــین ،ئێرانیــش پێکهاتووە لەو
نەتەوانە کە بریتین لە ئازەری ،فارس،
بەلــوچ ،عــەرەب ،کــورد و ئەوانیتــر.
کەوابوو ئێمە لەو ڕێگەیەوە پێوەندیمان
بــە هێــزە سەرانســەرییەکانەوە هەیــە و
هەروەهــا ڕاســتەوخۆش پێوەندیمــان بە
هەنــدێ لــەهێــزە سەرانســەرییەکانەوە
هەیە .ئێمــە وەکوو حیزبی دێمۆکرات
لــە خۆرهەاڵتــی کوردســتانیش
پێوەندیمــان بــە هەمــوو حیزبەکانــەوە
کردووە و داوامان کردووە کە دروشمی
هاوبەشمان بۆ خۆپیشاندەرەکان هەبێت،
تەنانــەت هەندێــک دروشمیشــمان

ئامــادە کــردووە کە بوونەتە دروشــمی
زۆربــەی هێــز و الیەنــەکان .بێگومان
ئەگەر ئەم حەرەکەتە درێژەی هەبێت،
لــە کوردستانیشــدا خەڵــک بەشــدار
دەبێــت ،چونکە کوردســتان لە ماوەی
چــوار دەیەی ڕابــردوودا یەکێک لەو
ناوچانە بووە کە هەمیشە لە پێشەوەی
ئەم خەباتە بووە؛ بۆیە ئەم دروشــمانە،
دروشــمی هاوبــەش دەبــن و کاری
هاوبەشــیش دەکەیــن و لــەو ماوەیــەدا
چەند جاریش پێکەوە دانیشتووین.
ئەگەر ئەم حەرەکەتە درێژەی هەبێت،
لــە داهاتووشــدا دەتوانین هەماهەنگی
زیاتــر پێــک بێنین بــۆ بەرەوڕوبوونەوە
لەگــەڵ پیالنەکانــی ڕێژیــم ،بــۆ
رێنوێنــی کردنــی خەڵکــی خۆمــان
و ئاراســتەکردنی حەرەکەتەکــە لــە
هەموو بوارەکانیدا.
ئایــا پۆتانســییەلی گــۆڕان
یــان رووخانی کۆماری ئیســامی لە
خۆپیشاندانەکاندا بەدی دەکرێت؟
بەشــێکی زۆر لــە دروشــمەکان
بەستراوەتەوە بەوەی کە ئەم حەرەکەتە
چــۆن دەچێتــە پێشــێ .بە بــڕوای من
زەمینەیەکی زۆر لەبار هەیە ،چونکە
خەڵکی سەرانســەری ئێران موخالیفی
ڕێژیمــن ،موخالیفن لەباری سیاســی،
دەرەتانی ڕادەربڕین و بیروڕای ئازادیان
نییــە ،لە بیاڤی ئابووریشــەوە دۆخەکە
لەوپــەڕی خراپــی خۆیدایــە ،یانــی
زۆربــەی خەڵــک موخالیفــە ،ئەگــەر
ئەمــە درێژە بکێشــێت ،خەڵک زۆرتر
دێتــە مەیــدان؛ کە خەڵکــی زیاتریش
هاتــە مەیــدان ،بێگومــان ڕێژیــم زۆر
لــەوە لەرزۆکترە کە بتوانێ مقاومەت
بــکات و ئــەوەی کە ئێســتا هێندێک
فڕوفیشــاڵ دەکــەن ،ئــەوە مانــۆڕە
و دەیانهەوێــت خەڵــک بترســێنن.
بــەاڵم خەڵکــی ئێران و کوردســتانیش
تەجروبــەی ئەوەیــان کــردووە کــە لــەو
درۆ و فڕوفیشــااڵنەی کــە ڕێژیــم
مەبەســتیەتی نەترســن .هیــوادارم کە
ئــەو خۆپیشــاندانانە درێژەیــان هەبێــت
و ببێتــە هــۆی گۆڕینــی ڕێژیــم و بۆ

ئەوەش کار دەکەین.
دوا وتەتــان لــەو راســتایەدا
چییە؟
هــەر وەکــوو لــە راگەیەندراوەکەماندا
هاتــووە ،دیســان داوا لــە خەڵکــی
کوردستان دەکەم کە حەرەکەتەکەیان
بــە شــێوەیەکی هێمنانە و بــە بەرنامە
بێــت و بەیەکــەوە هەماهەنــگ بــن و
دروشمی جۆربەجۆر نەدەن ،دروشمێک
بــدەن کــە مافەکانــی گەلــی کورد،
ئــازادی و دێموکراســی تێــدا زەق
بکرێتەوە.
هەروەهــا داوامان لە هێزە نیزامییەکان
کــردووە کــە بەشــداری ســەرکوتی
خەڵــک نەکــەن .جارێکــی دیکــەش
لــەو ڕێگایــەوە داوا دەکــەم هێزەکانی
ڕێژیم بەشــداری ئەم ســەرکوتە نەبن،
بە پێچەوانەوە ئەوان بەرپرســن و دەبێت
دواتــر واڵمــدەر بــن .چوونکــە ئــەو
ڕێژیمــە داهاتــووی نییــە و دەڕوات،
بۆیــە ئــەو هێزانــەی کــە ئێســتا لــە
خزمەتــی ڕێژیمدان ،دەبــێ باش بزانن
کــە ئــەوان ڕۆڵــەی ئــەو خەڵکەن کە
دەیانهەوێــت بەرەوڕوویــان ببنەوە ،بۆیە
هێزە نیزامییەکانی ئێران نەتەنیا نابێت
لە سەرکوتی خۆپیشاندەراندا بەشداری
بکــەن ،بەڵکــوو دەبێــت هــاوکاری
بەئەنجــام گەیاندنی ئــەو حەرەکەتەش
بــن ،چونکە ڕووخانــی ئەو ڕێژیمە لە
قازانجی هەموو الیەکدایە.

ژمارە ٥ ،٧١٦ی ژانویە ٢٠١٨

قادرئەلیاسی

شەپۆلەکانی شار
کتێبی شەپۆلەکانی شار لە نووسینی
کاک رەشــید حەیدەرییــە؛ ئەم کتێبە
 ٢٠٠الپەڕەییــە ،چیرۆکێکــی درێــژە
کە باســی ســەردەمی دوای رووخانی
نیزامــی پاشــایەتی و هاتنــە ســەر
دەســەاڵتی کۆماری ئیســامی ئێران
و جوواڵنــەوەی رزگاریخــوازی گەلی
کورد لە رۆژهەاڵتی نیشتمان دەکات.
نووســەری شــەپۆلەکانی شــار لە دوو
توێــی کتێبەکــەدا بــە کوردییەکــی
رەوان و بــە داڕشــتنێکی جــوان و
ســەرنجڕاکێش ژمارەیــەک کــەس
وەک قارەمانــی چیرۆکەکــە دەخاتــە
بەرچــاو کــە وا لــە خوێنــەر دەکات
هــەم زووتــر بیخوێنێتــەوە و هەم وانەی
شۆڕشــگێڕی و خۆڕاگریشــی لێــوە
فێربــێ .نێرگــز وەک دایک و ئاســۆ
و هەتــاو وەک کــچ و کــوڕی ئــەو
گەلــە کە کــوردی پێدەڵێــن ،قۆڵ بۆ
خەباتێکــی پــڕ لــە مەترســی لە دژی

داگیرکــەر هەڵدەماڵــن تــا رۆژێ
ببــن بــە خاوەنــی ئەو واڵتــە کە ناوی
کوردســتانە .لەو سۆنگەیەدا لە گەڵ
پێشمەرگە دەست دەدەنە دەستی یەک
و شاخ و شار بە یەکەوە گرێ دەدەن.
بــە جۆرێک ناهێڵن ترووســکەی هیوا
لــە دڵــی تاکــی کــورددا کــز ببــێ.
ئــەو قارەمانانــەی نێــو چیرۆکــی
شــەپۆلەکانی شــار ،بــە داگیرکرانــی
شــار لــە الیــەن ســپای داگیرکــەرەوە
چــۆک دانــادەن ،بە مەرگــی ئازیزان
و دیتنــی تەرمەکانیــان بــە پەتــی
ســێدارەوە دۆش دانامێنــن و ســوورتر
و رق ئەســتوورتر دەچنــە گۆڕەپانــی
بزاڤــی کوردایەتــی و هەتا ئــەو کاتە
پێشــمەرگە و شار دەستەمالنی یەکتر
دەبن ،هەدا نادەن.
حەیدەری بۆ پێناســەی "شەپۆلەکانی
شار" دەڵێ " :گەل دەریایە؛ پێشمەرگە
ماســییە؛ ئەندامــە نهێنییــەکان

شــەپۆلەکانی دەریــان" .نووســەر
لــە درێــژەی بابەتەکــەدا لــە مــەڕ
دۆزینــەوەی خاڵی هاوبەش و پێوەندی
نێــوان گــەل ،پێشــمەرگە و ئەندامــە
نهێنییەکانــدا دەبێژێ " :پێوەندییەکی
چــڕ لــە نێــوان ئــەم ســێ هێمایانــەدا
دامــەزراوە .پێوەندییەکــی وەهــا پتەو،
کــە تەنیــا مــەرگ دەتوانــێ هێڵــی
جیاکەرەوە لە نێوانیاندا بکێشێت".
شــەپۆلەکانی شــار پــڕە لــە هەســت و
سۆزی نیشتمانپەروەری و نەخشێنەری
ئــەو جووڵــە و راچەنینانەیە کە لە نێو
کۆمەڵــی کوردەواریــدا بــە نهێنــی و
دوور لــە چــاوی داگیرکەر ،بــەردەوام
لە گەشــە و هەڵچووندان .بزووتنەوەی
ئازادیخــوازی نەتەوەیــەک لــە
چوارچێــوەی کتێبــی "شــەپۆلەکانی
شــار"دا وێناکــراوە کــە لــە هەمــوو
کوردێکــی سەوداســەری ئــازادی
و رزگاری کوردســتان دەخــوازێ،
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بیخوێنێتــەوە .خوێندنــەوەی ئەم کتێبە
بــۆ ئێمــە مانان کە بینەر و لە هەندێ
جێگــەدا ئەکتــەری ئــەو چیرۆکــە
بووین ،نۆســتالۆژییە .ئــەو ئازیزانەش
کــە ئــەو ســەردەمەیان وەبیــر نایــە و
نــەوەی دوای ئــەو رووداوانــەن ،بــە
خوێندنــەوەی شــەپۆلەکانی شــار هەم
فێــری مێــژووی ئــەو قۆناغــە دەبن و
هەم وانەی خۆڕاگریی لێوە فێردەبن.
بــە بۆچوونی مــن ،خاڵی بەهێزی ئەم
کتێبــە جگە لە نێــوەڕۆک ،رێزمانی
جــوان و رێنووســی تەتڵەکــراو و لــە
بێژنگدراوی ئەو وشــە و رستانەیە کە
کەمترین هەڵەی رێزمان و رێنووسیان
تێدایــە .لــەو بارەوە بە دەگمەن هەســت
بــە کەموکــۆڕی دەکــەی .ئــەوەی
جێی سەرنجی من بووە ،لە دوو توێی
نامەیەکــدا دەینێــرم بۆ نووســەری ئەم
کتێبــە تا لــە چاپەکانی داهاتوودا بە
پێی پێویست بە سەریاندا بچێتەوە.
لــە پــای نووســینی ئــەم کتێبــەدا بــە
کاک رەشــید حەیدەری دەڵێم :ماندوو
نەبــی و ســەرکەوتنت لــە پێنــاوی
خزمــەت بە وشــەی رەســەنی کوردی
بۆ بە ئاوات دەخوازم!

خەیاڵ و پەژارەی دوای بوومەلەرزە!

بــە چــاوی پــڕ فرمێســکەوە لــەو
تێپەڕیــم و کامێــرای چــاوم لــە
دەســتێکی بچکۆڵــە رژد بــۆوە کە
لــە ترەشــکی دیوارێکــی رووخــاو
هاتبــووە دەر؛ بینیــم کاغەزێکی لە
نێو قامکەکانی دەســتی راگرتووە؛
بــە کونجکۆڵییــەوە چوومــە پێش و
کاغەزەکــەم لە بەینــی پەنجەکانی
دەرهێنا؛ تێیدا نووسرابوو:
"مــن نــاوم ئاســۆیە .پۆلــی دووی
ســەرەتاییم .بــەر لــە زەوی لەرزەکــە
تەکلیــف و راهێنانەکانــی رۆژی
دووشەممەم نووســیبوو ،بەاڵم ئێستا
وەک دەبینــی لــە ســەفەرێکی
بێگەڕانــەوەم و ســبەی ناتوانــم
ئامــادەی قوتابخانــە بــم ،ویســتم
بــە (هەتــاو و گەزیــزە)دا بینێــرم،
ئەوانیــش وەک مــن بارگــە و
بنــەی ســەفەری یەکجارییــان
پێچابــۆوە و نەیانتوانــی بیگەیەننــە
مامۆســتاکەم .لــە مەالعەبدوڵاڵی
دراوســێمان پاڕامــەوە ،ئەویش وتی:
ئەوەتــا دەبینــی کــوڕە تاقانەکەم لە
باوەشــمدا خەوتــووە ،لــە خەوێکــی
ئەبەدیدایــە .بــە هــەر کــەس ئێــژم،
ناتوانــێ یارمەتیم بــدا .تۆ ئەتوانی
ئەم پەیامەم بۆ بگەیەنی؟".

تێبینی:
قەاڵواڕی گوندێکی دەشتی زەهاوە
کە کوردی یارسانین.
مەالعەبدوڵاڵ ئەلیاسی لە
گەڵ تاقەکوڕێکی دووسااڵنی و
میوانێکی بە ناوی مەالکەریم
ئەلیارکی لە شاری سەرپێڵ بە
هۆی بوومەلەرزەکەوە گیانیان لە
دەست دا.
ترەشک :درزی دیوار ،شەقاری
دیوار و زەوی.
پێ پەتی :پێخاوس ،بێ پێاڵو.
حاجی ئەحمەد رەحیمی،
پێشمەرگەی دێرینی حیزب بوو
کە ساڵەکانی  ١٣٥٩تا  ١٣٦٤لە
کۆمیتەی سەالسی باوەجانی و
هێزی شاهۆ خزمەتی بە گەلەکەی
کرد .ساڵی ١٣٩٤ی هـ ( )٢٠١٥لە
شارۆچکەی زەڕایەن لە باشووری
کوردستان کۆچی دوایی کرد.
ناویەر :گوندێکی ناوچەی
سەالسە.

”

ئــەو ئێوارەیەی رۆژی یەکشــەممە،
٢١ی گەاڵڕێزانــی ١٣٩٦ی
هەتــاوی (  )٢٠١٧/١١/١٢کــە
هەواڵی دڵهەژێنی بوومەلەرزەکەی
پارێــزگای کرماشــانم پێگەیشــت،
دەسبەجێ و وەک هەموو جارەکانی
پێشــوو بە خەیاڵ چوومەوە دەشــتی
زەهاو.
لــە یەکــەم چاوگێڕانمــدا ئاوایــی
قەاڵواڕیــم بەرچــاو کــەوت؛
دایکێکی دڵســووتاو ،بــە دیار ماڵە
رووخاوەکەیەوە هەڵترووشکابوو و بە
دەم سەرەمۆرێکی دایکانەوە ئەیوت
و ئەیالواندەوە:
مــــن شــینی کامیــان بکــەم لــەی
ساتە
هیچ کەسم نەمەن ،لەی سەربساتە

ئەویشــم بەجــێ هێشــت .ســەیرم کــرد
شوانی گوند لە کاتێکدا مەڕومااڵتی
ئاوایــی گەیاندبــووە دێ ،لــە پەنــای
دیوارێکــدا لەو کاتەیدا گۆچانەکەی
کردبوو بە کەرەســتەی یارمەتیدەر بۆ
خۆرزگارکــردن لــە ژێــر کەوێڵەکەیدا
مابــۆوە و گیانــی ســپاردبوو .ئاخ ئەو
دیمەنە چەندە خەمناک بوو!
لــەو شــوێنەش وەک شــێت هەڵهاتــم
و بــەرەو دێــی ســەراوزەهاو رۆیشــتم؛
ئاگــری ماڵــی خوشــکە گەورەکــەم
هەڵیگرتم؛ بە گەیشتنم بەوێ بە سەر
کارەساتێکی مەرگهێنەر و جەرگبڕدا
کەوتم .منداڵ و پیر و گەنج ،هەموو
ببــوون بــە ژێــر خانــووی رووخــاو و
هەرەسی عەردهەژەوە.
بــە پێی پەتی لە ملــەی دزگەوە خۆم
گەیانــدە ئەزگڵــە .ئــەو شــوێنەی وا
٧ی جۆزەردانــی ١٣٦٠ی هەتــاوی
( )١٩٨١/٥/٢٨بــۆ یەکەمجــار لــە
ریــزی پێشــمەرگەکانی کوردســتاندا
باوەشــی بــۆ کردمــەوە و وەک
پێشــمەرگە وەریگرتــم .حاجی ئەحمەد
رەحیمی هات بە پیرمەوە و بە گەرمی
بەخێرهاتنــی کــردم .دوای گریانــی
خۆشــی بــە یەکتر گەیشــتنمان ،بۆی
گێڕامەوە :سەرەڕای شاری سەرپێڵ و
گوندەکانی دەشــتی زەهاو ،ســەرقەاڵ،
ئەزگڵگــە ،ســەالس و بەشــێک لــە
ئاواییەکانی بناری داڵەهۆ کەوتوونەتە
بــەر ئەم بەاڵ سروشــتییە .لە کاتێکدا
باســی کارەســاتە دڵتەزێنەکــەی بــۆ
دەکــردم ،دەمدیــت چاوەکانــی بــەرەو
شوێنێکی دوور دەڕوانێ .بە پرسیارەوە
رووم تێکرد و ...
گوتم :کەوابوو ئاشنا بەشی ئێمە لەنا
وچــــــــــــــــــــوونە؟!
گووتــی :نا...نا ...دوور بڕوانه ،دوور
بڕوانە ،ئاسۆ روونە
دەســتی حاجیــم مــاچ کــرد و بــەرەو
دەشــتی ســەالس بــەڕێ کەوتــم.
گەیشــتمە گونــدی ناویــەر .ئــەو
گونــدەی کــە بــۆ یەکەمجــار دیوانی
مەولەویــم تێــدا دەســتکەوت .پەنــام
بــردە بــەر دیوانەکــە و بــە ئــاوازی

قەتاروخاوکەرەوە ئەم شــێعرەم بە یادی
ئەو ئازیزانە خوێندەوە:
دڵــــــــــــــە پــڕ چینــەن پێشــانی
شــــــــــــەوقت
پــۆس مــــــــــــــەردەن وەبــان روخســار
زەوقت
شــادیت مــــــــــــواچی ئازیــزش
مـــــــــەردەن
کەیفەکەت مــــــــــــاچی لەیلش گــوم
کەردەن
نەواتــم دەخیــل ،ئامــان ،ســــــــــــــــــــەد
ئامان
وێــت مــەدەر وە مەیــل نــــــــــەوتووڵ
نەمامان
نەژنەفتــی چەنــەم ،ســەدجار دادم
کـــــــــــەرد
ئیســە هــای گــەردش گــەردوون
چەپــــــــگەرد
وەتــــای قەڵماســنگ تنیای سەردیی
مـــــــەیل
ئەو هۆردا پەی حەی ،تۆ پەی کۆی
دووجەیل
ســا خاســەن ئەمجــار ،شـــــــــووم
سیابــــەخت؟
تــۆ ئالـــــــــــــوودەی دەرد ،مــن زامــان
سەخت
***
ســــــــــــــــــــــــــــاقی گــەرد کۆچ یاران
دیارەن
هاومااڵن پــــــــــــــــــــــەرێم نە ئینتیزارەن
مــن خــۆ تەنیامــاڵ ،وامـــــــــــــــەندەی
دڵتەنگ
بێکەس ،بارســەنگی ،پــــــــای بارەبەر
لەنگ
مــــــــەر تــۆ وە هــەی هەی نەشــئەی
جام مەی
نەی رای پلەی ســــــەخت فریادڕەسیم
کەی
ســـــــــــــا پێمدەر جامــێ ،منیچ چوون
یاران
هــەی کــەروون ئــەو کـــــۆچ تا ســەر
هەواران

دڵــــــــــــــە پڕ چینەن پێشانی شــــــــــــــەوقت
پۆس مــــــــــــــەردەن وەبان روخسار زەوقت
شادیت مــــــــــــواچی ئازیزش مـــــــــەردەن
کەیفەکەت مــــــــــــاچی لەیلش گــوم کەردەن
نەواتم دەخیل ،ئامان ،ســــــــــــــــــــەد ئامان
وێت مەدەر وە مەیل نــــــــــەوتووڵ نەمامان
نەژنەفتی چەنەم ،سەدجار دادم کـــــــــــــەرد
ئیسە های گەردش گەردوون چەپــــــــــگەرد
وەتــــای قەڵماسنگ تنیای سەردیی مـــــــەیل
ئــەو هۆردا پەی حەی ،تۆ پەی کۆی دووجەیل
سا خاسەن ئەمجار ،شـــــــــووم سیابــــەخت؟
تۆ ئالـــــــــــــوودەی دەرد ،من زامان سەخت
***
ســــــــــــــــــــــــــــاقی گــەرد کۆچ یاران دیارەن
هاومااڵن پــــــــــــــــــــــــەرێم نە ئینتیزارەن
من خۆ تەنیاماڵ ،وامـــــــــــــــەندەی دڵتەنگ
بێکەس ،بارسەنگی ،پــــــــای بارەبەر لەنگ
مــــــــەر تۆ وە هەی هەی نەشئەی جام مەی
نەی رای پلەی ســــــــەخت فریادڕەسیم کەی
ســـــــــــــا پێمدەر جامێ ،منیچ چوون یاران
هەی کەروون ئەو کـــــۆچ تا سەر هەواران
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ڕاپۆرتی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ
لە ماوەی  ٢حەوتووی ڕابردوودا
ڕۆژنامەی کوردســتان بە مەبەســتی هەرچی زیاتر ئاشــکرا کردنی پێشــێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ناوچەکانی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت،
هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر دوایین بارودۆخی پێوەندیدار باڵو و دەیخاتە بەر دیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشــێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو
حەوتووی سەرەتای مانگی بەفرانباری ١٣٩٦ی هەتاوی لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات کە بریتیە لە حاڵەتەکانی دەسبەسەر کردن ،بانگهێشت،
ئێعــدام ،کــوژران و برینــدار بوونــی کۆڵبــەران ،کرێــکاران ،خۆکوشــتن ،زیندانیــان و
مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.
ئا :سەتار ئیبراهیمی
هێمایەک لە پێشــێلکردنی مافەکانی
مرۆڤ لە دوو حەوتووی ڕابردوودا.
کۆڵبــەران :لــە ئەنجامــی کوشــتن
و بریندارکردنــی کۆڵبــەران و
کاســبکارانی کــورد بــە تەقــەی
ڕاســتەخۆی هێــزە نیزامیــی و
ئینتزامییەکانــی حکوومەتــی ،لــە
مــاوەی دوو حەوتووی ڕابــردوودا١١ ،
کۆڵبەر و کاسبکاری کورد ،خەڵکی
شــارەکانی بانــە ،ورمێ ،سەردەشــت و
مەهاباد ،کوژران و بریندار بوون.
ئاژانســی کوردپــا شوناســی بەشــێک
لــەو کۆڵبەر و کاســبکارە بریندارانەی
بەم چەشنە ڕاگەیاندووە:
مێهــدی ئەحمەدپــوور ،عــادڵ
محەممەدپــوور ،کارســاز عەزیــزی،
مەزهــەر
ئەمینــی،
هــادی
سەلحشــووری"،م.ق" تەمەن  ٢١ساڵ و

"الف ق" و ڕامین عیسمەت ،ڕەحمەت
ســلێمانزادە خەڵکــی مەهابــاد و قــادر
ئازادە خەڵکی شاری سەردەشت.
بانگهێشــت و دەسبەســەر و زیندانــی
کردنی هاوواڵتییان:
لــە مــاوەی دوو حەوتــووی ڕابــردوودا
ئەم کەســانە لە شارەکانی کوردستاندا
دەسبەســەر ،بانگهێشــت یــان زیندانــی
کراون:
مێهــدی مامەدعەبدویــی هەاڵتــوو لە
ترسی دەسبەسەر کردن؛ موراد ئەکرام،
حســەین باقــری ،شــێزراد حەســەنپوور
بانگهیشــت بــۆ ئیــدارەی ئیتالعــات؛
عیزەت نەســری ،سلێمان یارئەحمەدی،
ڕەزا نەســروڵاڵزادە و ڕەزا مریەمــی
دەسبەســەر کــراو بە هــۆکاری نادیار؛
نەجمەدیــن فەرەجــی ،ئەمیر ئەرژەنگ
و باســت ئەفشــار ،زیندانی کران و بۆ
بەڕێوەچوونــی ماوەی حوکمەکەیان بە
زیندانی مەریوان ناسێندران.
لە چەند رۆژی ڕابردوودا ،ژمارەیەکی

بەرچــاو لــە هاوواڵتییانــی خەڵکــی
کوردســتان ،لــە کاتــی بەڕێوەچوونــی
خۆپیشــاندانەکانی خەڵکــی ئێــران و
کوردســتان بــە تۆمەتــی بەشــداری
کردنــی لــە خۆپیشــاندانەکان لــە
الیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانــی ڕێژیــم
دەسبەسەر کران کە شوناسی هەندێک
لــەو دەسبەســەرکراوانە بــەم شــێوەیەی
خوارەوەیە:
فەرهــاد
کەرەمــی،
لوقمــان
عەبدی،جــەواد
کەرەمی،ســلێمان
کەرەمی،موزەفــەر ڕەحمانی،عەبــاس
ئەرغەند،حافــز عەبدولی،ڕۆحوڵــا
ئەرغەند،هــادی کەرەمی،محەممــەد
مەعســوومی ،وەلــی ئەمیــری،
عەبدولجەبــار خالیــدی ،فەرامــەرز
ئومیدی ،یاســر حەبیبی ،شەمســەدین
کاکەیــی ،حەمــزە راهنمــا ،ئــازاد
تەقــیزادە ،غــوالم عەلــی مەنســوور،
نــادر باباخانــی ،شــەهال وەحــدت پوور،
قــادر دااڵن و ئیــرەج حەمیدی ،لوقمان

وەیســی ،شوجاع حســەینزادە و ئیحسان
محەممەدی.
هــەر لــەو پەیوەندیــەدا ،جێگــری
سیاســی_ئەمنیەتی پارێزگای ورمێ
لــە لێدوانێکــدا ڕایگەیانــد لــە کاتــی
خۆپێشــاندانەکانی
بەڕێوەچوونــی
حەوتــووی ڕابــردوو ،نزیکــەی ٣٠
هاوواڵتیی لە شاری ورمێ دەستبەسەر
کــراون کــە شوناســی هیچ کــەس لەو
دەستبەســەر کراوانــە تــا ئێســتا ڕوون
نەبووەتەوە.
ئــەو ژمــارە هاوواڵتییــە دەستبەســەر
کراوانــە خەڵکــی شــارەکانی بــۆکان،
کرماشــان ،مەلکشــاهی و دەڕەشــاری
پارێزگای ئیالم بوون.
خۆکوژی هاوواڵتییان :لە ماوەی دوو

حەوتــووی ڕابردوودا ،ســێ هاوواڵتیی
بە هۆی بێکاری و کێشەی بنەماڵەیی
لــە شــارەکانی سەالســی باوەجانــی،
کامیــاران و قەســری شــیرین ،هەوڵــی
خۆکوژیــان دا و کۆتاییــان بــە ژیانــی
خۆیان هێنا؛ شوناســی ئەو سێ کەسە
بەم چەشنەیە :ئەحمەد فەیزی خەڵکی
کامیــاران ،مەیســەم کەریمی خەڵکی
قەســری شــیرین و هاجــەر ســادقی
خەڵکی شاری سەالسی باوەجانی.
کرێــکاران :هــەر لــە مــاوەی ئــەو دوو
حەوتوویەدا ،ســێ کرێــکاری خەڵکی
شاری سەڵماس بە ناوەکانی "بێنیامین
و محەممــەد زەیــدی و ئیبراهیــم
زەیدی" لە شاری تاران کە خەریکی
کرێکاری بوون تووشــی گازگرتوویی

هاتن و گیانیان لە دەست دا.
میــن :دانیــال خەدیــو خەڵكــی شــاری
ســەرپێڵیزەهاو کــە لــە ڕووداوی
بوومەلــەرزەدا ڕزگاری ببــوو ،لــە
ناوچەی چنانە (فکە) سەر بە شاری
"شــووش" بە هۆی تەقینەوەی مین بە
سەختی بریندار بوو.
ئیعــدام کــردن :لــە مــاوەی دوو
حەوتــووی رابــردوودا ،هاوواڵتییەکــی
کــورد خەڵکــی شــاری پــاوە ســەر بــە
پارێزگای کرماشان بە ناوی "بەختیار
محەممــەدی" کــە لەالیــەن دەزگای
قەزاییــەوە بــە تۆمەتــی کوشــتنی بــە
ئەنقەســت مەحکــووم کرابــوو ،ڕۆژی
١٢ی بەفرانبار لە زیندانی "دێزڵئاوای"
شاری کرماشان ئێعدام کرا.

نزیکەی  ٥٠خوێندکار لە ئێران لە دەستپێکی
خۆپیشانەکانەوە دستبەسەر کراون
لــە دەســپێکی خۆپیشــاندانەکانەوە
تــا ئێســتا لــە شــارەکانی ئێــران و
کوردســتان ،نزیکــەی  ٥٠خوێندکار
لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتــی_
ئیتالعاتییەکانەوە دەستبەسەرکراون.
بەپێی دوایین ڕاپۆرتەکان ،لە ڕۆژانی
ڕابــردوودا ژمارەیەکــی بەرچــاو لــە
خوێنــدکاران ،لەالیــەن هێزە
ئە منیە تییە کا نــی
ڕێژیمــەوە بــە
تۆ مە تــی
بە شــد ا ر ی
لــە

خۆپیشــاندانەکان و هاندانــی خەڵک
بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین و هاتنە ســەر
شــەقامەکان ،دەستبەســەر کراون کە
تەنانەت هیچ ئاگادارییەک لە سەر
چارەنووسییان لە بەردەستدا نییە.
شوناســی هەندێــک لــەو خوێندکارانە
کــە لــە زانکۆکانــی شــارەکانی ئێران
دەسبەســەر کــراون بریتیــن لــە :ســینا
ڕ ە بیعــی ،

موحســێن حەقشــناس ،میکائیــل
قولیــڕاد ،پــدرام پەزیــرە ،محەممــەد
محەممەدیــان ،عەلــی موزەفــەری،
مێهــدی وەهابیســانی ،ســوهەیل
موەحدان ،ئارش
ئــاوەری،
د ا نیــا ل
ئیمــا ن ،

ئەمیرحوســێن عەلــی تەڵــەب ،مەجیــد
ئەکبەری ،موحســێن تەرابی ،کەســرا
نــووری ،لەیــا حســەینزادە ،ســەما
درەخشــانی ،فائیــزە عەبــدی پــوور،
مەجیــد موســافر ،محەممــەد خانــی،
ســیاوەش ئەمجەدی ،موحســێن
شــاهوون و ســینا
غەفاری ،محەممەد
شــەریفی موقــەدم
ڕیابــی ،محەممەد
جە و ا هــر ی ،
موحســێن میــر
مو حســێنی ،
ســەها مورتزایــی،
محە ممە د ئە میــن
ئۆســانلوو ،یاســەمەن
مەحبووبــی ،حیســام
حســە ینز ا د ە  ،تا ر ۆ خ
مەلەکی ،ئەمیر خوسرەوی،
عەلــی ئەســەدی ،ســوهەیل
ئاقــازادە ،لوقمــان وەیســی،
پەیمــان گراونــد ،ســینا
عۆمــران ،نگین ئارامش،

ئەمین خوسرەوی ،محەممەد ئەحمدیان
هەرەوی ،مەیســەم شــەریف ،میکائیل
قولــی زادە ،عەلــی قەدیــری ،وەفــا
ڕاســتی ،تــوورام مێهرەبــان ،موحــەڕم
سابیری و ئیحسان محەممەدی.
لەگەڵ دەسپێکردنی خۆپیشاندانەکانی
خەڵکــی ئێــران ،بە دەیــان خوێندکاری
خۆپیشــاندەر گیــراون و ڕەوانــەی
گرتووخانــەکان کــراون ،کــە تەنیــا
لــە زانکــۆی تــاران  ١٥خوێنــدکار
دەسبەســەر کــراون و بــۆ شــوێنێکی
نادیــار ڕاگوێــزراون و لــە چارەنووســی
ئــەوان هیچ زانیارییەک لە بەردەســتدا
نییــە .لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ گیرانــی
خوێنــدکاران لــە خۆپیشــاندانەکان،
وەزیــری زانســت و فەنــاوەری
ڕایگەیاندووە :کە زانیارییەکی وردیان
لە بارەی خوێندکارانی دەسبەسەرکراو
لــە بەردەســتدا نییــە و هێشــتا هیــچ
ئامارێــك بــە وەزارەتــی زانســت لــەم
بارەوە نەدراوە.

هەتــا ئێســتا بــە دەیــان خوێنــدکاری
خۆپیشــاندەر گیــراون و ڕەوانــەی
گرتووخانــەکان کراون و بۆ شــوێنێکی
نادیــار ڕاگوێــزراون و لــە چارەنووســی
ئەوان هیچ زانیارییەک لە بەردەســتدا
نییە.

